
 
 
 

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 5 kwietnia 2012 r. 

__________________________________________________________ 
 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. Budowy kanalizacji sanitarnej 
    i dokonywanych przyłączy w mieście i gminie Krapkowice. 
2. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z funkcjonowania Spółki Gminnej TBS 
    „ZGM” po okresie zimowym 2011-2012                
3. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. Koncepcji dalszego funkcjonowania hali 
    sportowej im. W. Piechoty.  
4. Pozytywnie zaakceptowano Informację o planowanych działaniach gminy 

  w zakresie przygotowań w przypadku wystąpienia powodzi, innych klęsk       
żywiołowych 

5. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt budowy Sali gimnastycznej w 
    Żywocicach. 
6. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt udzielanych zamówień publicznych  
    w 2011 i I kwartale 2012 r. 

• Wnioskowano aby przy organizowaniu następnego przetargu dotyczącego 
utrzymania czystości na terenie miasta Krapkowice wziąć pod uwagę 
zatrudnienie jednej lub dwóch osób do codziennego sprzątania miasta- 
wniosek Pana Ro żałowskiego - wniosek skierowano do Wydz. Promocji                    
i Rozwoju Gospodarczego 

• Wnioskowano o uprzątnięcie terenu Placu Gagarina oraz  terenu wokół Al. 
Jana Pawła II- wniosek Pana Ro żałowskiego- wniosek skierowano do 
wydziału GKI 

• Wnioskowano o wyeliminowanie dzikich wysypisk w Rogowie Opolskim,                  
w parku w rejonie ul. Strategicznej oraz na rzeką Odrą- wniosek Pana Thiela- 
wniosek skierowano do Stra ży Miejskiej 

• Wnioskowano, aby Firma Veolia przekazywała mieszkańcom gminy 
Krapkowice wraz z fakturą pisemną informację  o zbiórkach śmieci 
wielkogabarytowych-   wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do 
Wydziału GGR 

• Wnioskowano o poinformowanie Firmy Veoli,  aby podczas odbioru kubłów 
zabierała również pojedyncze worki ze śmieciami leżące obok  kubłów- 
wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do W ydz.  GGR 

 
7. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z realizacji rocznego programu 
    Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi 
    zadania gminy. 
8. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 

• w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2012. 
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Stablów. 
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gwoździce. 



• w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej 
w Krapkowicach Nr XXXVI/574/2002 z dnia 8 października 2002 r. 

• w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
w rejonie węzła na autostradzie we wsi Dąbrówka Górna i Rogów Opolski             
w gminie Krapkowice. 

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żużela 

• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu. 
• w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. 
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz udzielenie bonifikaty. 
• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

dotychczasowym dzierżawcom i odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia tych umów. 

• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
dotychczasowemu dzierżawcom. 

• w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krapkowice            
w 2012 roku. 

• w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region”                 
z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu. 

• w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania                                
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych, nagród                   
i wyróżnień. 
- Wnioskowano aby w paragrafie 8.2 w punkcie 2 zwiększyć   skład komisji 
ds. przyznawania stypendiów z dwóch na trzy osoby ,  wskazane przez Radę 
Miejską w Krapkowicach- wniosek Pana Ro żałowskiego- wniosek 
skierowano do Wydz. OST.      

•  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2012 rok 
•  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  

- Wnioskowano o informowanie radnych, z miesięcznym wyprzedzeniem ,               
jakie wnioski o dofinansowanie będą składane do Stowarzyszenia Kraina Św. 
Anny- wniosek Pana Ro żałowskiego- wniosek skierowano do Wydz. PiRG 

9. Komisja nie wyraziła zgody na ustawienie ogródka piwnego przy barze piwnym, 
      znajdującym się przy ul 1 Maja (przy strefie płatnego parkowania). 
10. Wnioskowano o wyremontowanie chodników: przy  ul. Jagiellońskiej (po lewej  
      stronie) oraz przy ul. Słowackiego w okolicy Oś. 1000- lecia- wniosek Pana 
      Rożałowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
11. Wnioskowano o uprzątnięcie terenu przy wjeździe na ul. Górną- wniosek Pana 
      Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GK I     
12. Wnioskowano o uprzątniecie gruzu przy ul. Opolskiej, przy dawnym Klubie 
      Nocnym- wniosek Pana Ro żałowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
13. Wnioskowano o wyremontowanie w Rogowie Opolskim ulicy Ks. Zuga- wniosek 
      Pana Czapluka- wniosek skierowano do Wydz. GK I 
 
 
 
 



 
14. Wnioskowano o monitowanie do Księdza Proboszcza Parafii PW.Wniebowzięcia      
      Najświętszej   Mari Panny w Otmęcie o podjęcia działań w kierunku  naprawy  
      muru  cmentarza od ulicy 3  Maja do ulicy Mickiewicza (mur grozi zawaleniem) –  
      wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do W ydz. GKI  
15. Wnioskowano o ujęcie w planach remontowych remontu chodnika przy ulicy 
      Kilińskiego (od początku osiedla do torów kolejowych)- wniosek Pana Maja- 
      wniosek  skierowano do Wydz. GKI 
16. Wnioskowano o zaproszenie na następne posiedzenie Komisji Gospodarki 
      i Finansów Prezesa Spółki BIOKRAP Pana  Sławomira Stokłosę- wniosek Pana  
      Brzozowskiego- wniosek skierowano do przewodn iczącego Komisji    
17. Wnioskowano o uprzątnięcie terenu Placu Zabaw  przy ul. Parkowej i   ustawienie   
      dodatkowo  ławki  - wniosek Pani Szarek- wniosek skierowano  do Wydz. GKI    
18. Wnioskowano o uzupełnienie płyt chodnikowych przy ul. Ligonia- wniosek Pana 
      Rożałowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
 
       

                          
 
 

Przewodniczący Komisji 
 
           mgr Andrzej Krajka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosz ę w terminie 2 tygodni przedstawi ć do Biura Rady Miejskiej pisemn ą 
odpowied ź nt. realizacji wniosków skierowanych do danego Wyd ziału  
   
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba – Kierownik Biura Rady Miejskiej 

Data wytworzenia: 2012-04-05 



 
 
 

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 5 kwietnia 2012 r. 

__________________________________________________________ 
 
 
1.  Komisja pozytywnie zaakceptowała sprzedaż działki 489 z mapy 3 o powierzchni 
     0,0526 ha, obręb Steblów, zapisanej w Księdze Wieczystej 62206, a negatywnie 
     zaopiniowała sprzedaż działki  479/1 z mapy 3 o powierzchni  0,3854 ha, obręb 
     Steblów, zapisanej w Księdze Wieczystej 62206- wniosek skierowano do Wydz. 
     GGR    
 
 
 
        
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 
          mgr  Andrzej Krajka 
 
 
 
Prosz ę w terminie 2 tygodni przedstawi ć do Biura Rady Miejskiej pisemn ą 
odpowied ź nt. realizacji wniosków skierowanych do danego Wyd ziału  
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