
 
 
 

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 20 wrze śnia 2012 r. 

__________________________________________________________ 
 
 
1.  Komisja negatywnie zaopiniowała sprzedaż lokalu apteki „Pod Arkadami” 
     mieszczącego się w Krapkowicach przy ul. Rynek 26 na działce 23/2 z mapy 12  
     o powierzchni 0,0492 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej OP1S/00052476/4-  
     wniosek skierowano do Wydz. GGR 
2. Komisja pozytywnie zaopiniowała wydzielenie i sprzedaż części działki położonej  
    w Krapkowicach przy ul. Mickiewicza oznaczonej jako działka 23/2 z mapy 12 
    o powierzchni 0,0239 ha (przed podziałem), zapisanej w Księdze Wieczystej  
    OP1S/00020967/0- wniosek skierowano do Wydz. GGR   
3. Komisja odroczyła podjęcia stanowiska w sprawie dokonania zamian 
    nieruchomości pomiędzy Międzyzakładową Spółdzielnia Mieszkaniową 
    „Zjednoczenie” a Gminą Krapkowice do momentu przeprowadzenia wizji lokalnej 
    proponowanych do zamiany nieruchomości- wniosek skierowano do Wydz.  
    GGR 
4. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłużenie umowy dzierżawy części działki 
    oznaczonej nr 507/1 z mapy 8 o powierzchni 1433 m2, położonej w Krapkowicach 
    przy ul. Głębokiej, zapisanej w Księdze Wieczystej OP1S/00052330/9 do dnia 31 
    sierpnia 2013 roku- wniosek skierowano do Wydz. GGR 
5. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań 
    Gospodarczych Gminy za I półrocze 2012 roku. 
6. Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji wniosków za I półrocze 2012  
    Roku. 

• Wnioskowano o dostawienie dwóch słupków przy wjeździe do parku przy 
Kościele parafialnym w Otmęcie (od strony ul. Ks. Duszy- Damrota) - wniosek 
Pana Małkiewicza- wniosek skierowano do Wydz. GKI 

• Wnioskowano o wyrównanie położonego tłucznia w Rogowie Opolskim na             
ul. Parkowej- wniosek Pana Thiela- wniosek skierowano do Wydz. GKI 

• Wnioskowano o dostawienie dwóch koszy na śmieci przy ul 3- Maja- wniosek 
Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. GKI. 

7. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. zaległości podatkowych wobec gminy 
    Krapkowice. 
8. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 

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

niezabudowanej.   
a. Wnioskowano o przygotowanie na Sesję Rady Miejskiej w dniu 26.09 

br. Informacji nt. wielkości powierzchni działki 971/9 przeznaczonej pod 
teren rolnicze oraz powierzchni przeznaczonej pod teren zabudowy 
mieszkaniowej- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. 
GGR  
 



• w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty 
udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 

• w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości na czas nieoznaczony             
i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 

• w sprawie nadania nazw ulic. 
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Krapkowice. 
• w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach                      

z dnia 15.06.2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice. 

• w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej. 
• w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/460/2006 Rady Miejskiej                                

w Krapkowicach z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. 

• w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2012 rok. 
• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
• w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla stowarzyszenia 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Górnej. 
• w sprawie emisji obligacji komunalnych. 
• w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla 

spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu 
jej rozliczania. 

• w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XI/158/2012 z dnia 15 lutego 
2012r. dotyczącej ustalenia stawek opłat na cmentarzu komunalnym                     
w Krapkowicach.  

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

zabudowanej. 
• w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. 

 9.  Wnioskowano o dokonanie szczegółowego przeglądu i  renowacji wszystkich  
      hydrantów na terenie gminy Krapkowice- wniosek Pana Thiela- wniosek  
      skierowano do WiK   
10. Wnioskowano o przygotowanie na następne posiedzenie Komisji  
      Gospodarki i Finansów w dniu 15.11 br. Informacji nt. aktualnego stanu 
      prawnego i technicznego obiektu przy ul. Sportowa 1 (Hotel Unia) - wniosek 
      Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
11. Wnioskowano o zniwelowanie „wyboju” powstałego przy wjeździe z ul.    
      Prudnickiej na ul. Wolności- wniosek Pana Małkiewicz- wniosek skierowano 
      do Wydz. GKI    
12. Wnioskowano o ustawienie przed nowym odcinkiem drogi łączącym DK45 
      z drogą wojewódzka nr 415 w Gwoździcach,  znaku kierującego pojazdy do 
      Autostrady A4- wniosek Pana Czapluka- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
13. Wnioskowano o dokonanie remontu cząstkowego na ul. Słowackiego-  
      wniosek Pana Ro żałowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GKI   
14. Wnioskowano o usuniecie chwastów z chodnika przy ul. Kilińskiego i ul. 3 Maja  
      w Krapkowicach- wniosek Pana Ro żałowskiego-  wniosek skierowano do 
      Wydz. GKI 
15. Wnioskowano o wyrównanie płyt chodnikowych przy ul. Reja- wniosek  
      Pana Rożałowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GKI 



16. Wnioskowano o wyznaczenie terminu komisji wyjazdowej na tereny  
      zaproponowane pod budowę nowego cmentarza komunalnego- wniosek 
      skierowano do Przewodnicz ącego Rady Miejskiej 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Za treść odpowiada: Elżbieta Skiba – Kierownik Biura Rady Miejskiej 

Data wytworzenia: 2012-09-20 


