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

__________________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano projekt budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok. 
2. Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji uchwały Regulaminu 
    utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.  
3. Pozytywnie zaakceptowano Informację dotyczącą inwestycji realizowanych przez 
    Gminę Krapkowice. 
4. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie komisji z działalności za 2012 rok.   
5. Pozytywnie zaakceptowano Plan pracy komisji na 2013 rok. 
6. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 

• w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2012 rok  
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok 
• w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności kontrolnej                 

w 2012 roku 
• w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu 

mieszkalnego na rzecz najemcy. 
• w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu 

mieszkalnego na rzecz najemcy. 
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na 

rzecz najemcy oraz udzielenie bonifikaty. 
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek nr 46/7, 46/9, 46/10 z mapy 3 przy ul. Opolskiej                         
w Krapkowicach. 

• w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta 
Krapkowice obejmującego teren byłych zakładów przemysłu skórzanego „OTMĘT” 

• w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia                   
w Krapkowicach. 

7. Komisja negatywnie zaopiniowała sprzedaż działki położonej w Krapkowicach, przy 
    ul. Basztowej/ Sądowej na działce 277/4 z mapy 8 o powierzchni 0,0200 ha, zapisanej 
    w Księdze Wieczystej numerem 23633- skierowano do Wydz. GGR  
8. Wnioskowano o utworzenie na parkingu samochodowym przy ul. Damrota miejsca 
    parkingowego dla osób niepełnosprawnych- wniosek Pana Brzozowskiego- 
    wniosek skierowano do spółki ZGKiM 
9. Wnioskowano o ustawienie lampy oświetleniowej w Gwoździcach przy ul. Opolskiej 
    (okolice stawu )- wniosek Pana Czapluka- wniosek skierowano do Wydz. GKI 

10.  Wnioskowano o sprawdzenie zasadności spalania w piecach domowych sklejek 
       pochodzących z firmy Chespa, przez pracowników tej firmy, zamieszkujących 
       w jej okolicach -wniosek Pana Ro żałowskiego- wniosek skierowano do Stra ży 
       Miejskiej. 
11.  Wnioskowano o ustawienie lampy oświetleniowej na placu rekreacyjno- sportowym 
       położonym w Dąbrówce Górnej. - wniosek Pana Koppe-  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 Wydz iału    
 

 
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

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

Data wytworzenia: 2012-12-20 


