
WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 7 lutego 2013 r. 

__________________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. realizacji uchwały Rady Miejskiej dot. 
    gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. 
2. Pozytywnie Oceniono realizację zadań gospodarczych gminy za 2012 rok. 
3. Pozytywnie zaakceptowano zadania gospodarcze gminy Krapkowice na 2013 rok. 

• Wnioskowano, aby w ramach możliwych środków finansowych, dokonać 
remontu cząstkowego chodnika przy ulicy Kilińskiego- wniosek Pana Maja- 
wniosek skierowano do Wydz. GKI 

• Wnioskowano o poczynienie działań w kierunku oczyszczenia studzienki 
kanalizacji deszczowej, znajdującej się w Gwoździcach, przy skrzyżowaniu ulic: 
Opolskiej i Dolnej- wniosek Pana Czapluka- wniosek skierowano do Wydz . 
GKI 

• Wnioskowano o podjęcie działań w kierunku przebudowy studzienki 
kanalizacyjnej mieszczącej się, przy Zamku w Rogowie Opolskim- wniosek 
Pana Czapluka- wniosek skierowano do Wydz. GKI  

4. Pozytywnie zaakceptowano Zasady finansowania przedszkoli wg nowych 
    kryteriów.   
5. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z działalności krytej pływalni „Delfin”. 
6. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z działalności Krapkowickiego Domu 
    Kultury. 
7. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. propozycji zagospodarowania obiektu  
    Hotelu Unia Krapkowice. 

• Komisja wnioskowała o poczynienie działań w kierunku sprzedaży obiektu 
Hotelu Sportowego- w razie braku osób zainteresowanych, kupnem obiektu, 
należy poczynić działania sprzedaży nieruchomości, po uprzednim jej podziale 
na lokale o różnej funkcji-  środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości 
przeznaczyć na remont szatni dla zawodników KS „UNIA”- wniosek 
skierowano do Wydz. GGR    

8. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 
• w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na rok 2013 stanowiącego część składową strategii 
rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2011-
2015  

• w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie na 2013 r. stanowiącego część składową strategii 
rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2011- 
2015.  

• w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 
r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów 
społecznych w gminie Krapkowice na lata 2011- 2015.  

• w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Krapkowice na lata 2013-2017. 

• w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży wchodzących                    
w skład zasobu Miasta i Gminy Krapkowice.  



• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części miasta Krapkowice pomiędzy drogą 
krajową , a ulicą Limanowskiego 

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie Osiedla Sady  

• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 
stanowiącej własności Gminy Krapkowice 

• w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości i obciążenia nieruchomości 
służebnością gruntową. 

• w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości. 
• w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 
• w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 
• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego 

nieruchomości niezabudowanej. 
• w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok 
• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
• w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krapkowice 

środków stanowiących fundusz sołecki. 
• w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na 
rok 2013. 

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

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Ściborowice 

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

• w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2013 
• w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę                        

i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Krapkowice. 
• w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków. 
• w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony                       

i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 
• w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu organizacyjnego 

Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach  
9. Komisja wnioskowała, aby w projekcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania 
    czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice obniżyć średnią ilości 
    wytwarzania odpadów komunalnych na terenie ogrodów działkowych z 20l na 5l 
    w ciągu 2 tyg.- wniosek skierowano do Wydz. GGR            

10. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłużenie na okres 15 lat Panu Krzysztofowi 
    Staniszewskiemu umowę dzierżawy, części nieruchomości, oznaczonej  
    w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 91/33 z mapy 10  
    o powierzchni 100 m2 - wniosek  skierowano do Wydz. GGR  

11. Komisja pozytywnie zaopiniowała przejęcie nieodpłatnie przez Gminę Krapkowice 
    prawa do użytkowania wieczystego działki 59/57, karta mapy 11, o powierzchni 
    0,1755ha położonej w Krapkowicach na Osiedlu Sady- wniosek skierowano do  
    Wydz. GGR 
 



12. Komisja negatywnie zaopiniowała odpłatne nabycie lub zamianę działki,  położonej 
    w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 23, oznaczonej jako działka 141 z mapy 13 
    o powierzchni 0,1250 ha- wniosek skierowano do Wydz. GGR 

13.  Wnioskowano o dokonywanie częstszych patroli policji w godzinach porannych  
       i popołudniowych, terenu Gwoździc- w sołectwie tym osoby pochodzenia  
       cygańskiego lub rumuńskiego nachodzą starsze osoby- wniosek Pana Czapluka-  
       wniosek  skierowano  do Policji.   
14.  Wnioskowano o dokonanie remontu cząstkowego i usunięcie tymczasowego 
       progu zwalniającego na ul. Staszica (próg ten jest zdekompletowany)- w zamian 
       za to ustawić dwa stałe progi zwalniające i usytuować je w okolicy skrzyżowania  
       ulic: Bursztynowej i Orkana oraz w okolicy Cmentarza Komunalnego  
       w Krapkowicach- wniosek Pana Ro żałowskiego- wniosek skierowano do 
       Wydz. GKI  
15. Wnioskowano o ustawienie na ul. Staszica, znaku drogowego ograniczającego  
      tonaż (do 30 t) dla samochodów ciężarowych- wniosek Pana Ro żałowskiego-  
      wniosek  skierowano do Wydz. GKI  
16. Wnioskowano o ustawienie znaku drogowego „Stop” przy wyjeździe z ulicy 
      Powstańców Śląskich na ulicę Słowackiego- wniosek Pana Ro żałowskiego-  
      wniosek skierowano do  Wydz. GKI   
17. Wnioskowano, aby w ramach możliwych środków finansowych utworzyć boisko 
      sportowe przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Górnej- wniosek Pana Koppe- 
      wniosek skierowano do Wydz. O światy i Kultury 
18. Wnioskowano, aby mapy stanowiące załącznik do projektów uchwał, były bardziej 
      czytelne (w większym formacie)- wniosek Pana Brysia- wniosek skierowano do 
      Wydz. GKI i 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  
 

 
   Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

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

Data wytworzenia: 2013-02-07 


