
WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 11 kwietnia 2013 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 ZGKiM po  
    okresie zimowym 2012- 2013 
3. Pozytywnie zaakceptowano Informację o planowanych działaniach gminy w zakresie 
    przygotowań w przypadku wystąpienia powodzi, pożarów, innych klęsk żywiołowych. 

• Wnioskowano, aby na terenie sołectwa Żywocic zwiększyć przepustowość rowu 
melioracyjnego i wału przeciwpowodziowego- w sposób ograniczający tworzenie na 
polach uprawnych, wodostanów - wniosek Pana Brysia- wniosek skierowano do 
Wydz. GGR 

4. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. dalszego funkcjonowania Hali Sportowej im.    
    W. Piechoty. 
5. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. funkcjonowania i kosztów utrzymania sali    
    gimnastycznej w Żywocicach. 
6. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. udzielonych zamówień publicznych w 2012  
    roku i I kwartale 2013 roku. 
7. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 

• w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla stowarzyszenia Ochotnicza Straż 
Pożarna w Pietnej 

• w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/213/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 
26 września 2012 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla stowarzyszenia 
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Górnej  

• w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok. 
• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
• w sprawie zgłoszenia sołectwa Dąbrówka Górna do Programu Odnowy Wsi                         

w województwie opolskim  
• w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 

18 lutego 2013 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na 
rok 2013”  

• w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krapkowice 

• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemcy oraz udzielenie bonifikaty  

• w sprawie zamiany nieruchomości. 
• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu 

dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na 

rzecz najemców oraz udzielenie bonifikaty. 
• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu 

dzierżawcy 
• w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Krapkowice. 
• w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2013- 2028” 
• w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym 

Rady Miejskiej w Krapkowicach    
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części miasta Krapkowice w rejonie Osiedla Sady 



• w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Krapkowicach. 

 8.  Wnioskowano, aby do cennika pływalni Delfin, wprowadzić informację dot. naliczania  
      minutowego, po upływie pierwszej godziny pobytu na basenie- wniosek Pana  
      Brzozowskiego- wniosek skierowano do Spółki O SiR 
 9.  Wnioskowano o wymianę płyt chodnikowych na chodniku przy ul. Piastowskiej (od strony 
      ul. Ks. Koziołka)- wniosek Pani Szarek- wniosek skierowano do Wydz. GK I       
10. Pan Maj wnioskował : 

• poczynienie działań w kierunku dostosowania oświetlenia ulicznego do istniejących 
potrzeb (lapy uliczne świecą w czasie kiedy na zewnątrz jest już widno)- wniosek 
skierowano do wydz. GKI 

• o uporządkowanie przystanku autobusowego na Osiedlu XXX-lecia- wniosek 
skierowano do Wydz. GKI 

• o dokonanie kontroli drzewa usytuowanego przy ul. Kilińskiego (obok kiosku Ruchu)- 
pień drzewa od środka próchnieje i zagraża bezpieczeństwu mieszkańców- wniosek 
skierowano do Wydz. GGR 

11. Wnioskowano ponownie o remont ulicy Ks. Zuga w Rogowie Opolskim- wniosek 
      Pana Czapluka- wniosek skierowano do Wydz. GK I 
12. Wnioskowano o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie gminy, środków 
      finansowych (w wysokości 100 tys. zł) na remont chodnika w Gwoździcach, przy  
      ul. Opolskiej- wniosek Pana Thiela –wniosek skierowano do Skarbnik a Miasta 
13. Wnioskowano, aby firma Veolia,  w trakcie opróżniania koszy ulicznych, zabierała także  
      odpady leżące wokół nich- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do 
      Wydz.  GKI 
14. Komisja pozytywnie zaakceptowała sprzedaż działki położonej w Kórnicy przy  
      ul. XXX- lecia, oznaczonej jako działka 1095 z mapy 4 o powierzchni 0,2070 ha, 
      zapisanej w Księdze Wieczystej 44775- wniosek skierowano do Wydz .GGR     
15. Komisja negatywnie zaopiniowała sprzedaż działki położonej w Krapkowicach przy  
      ul. Damrota oznaczonej jako działka 20/17 z mapy 12 o powierzchni 0,0067 ha  
      zapisanej w Księdze Wieczystej 48881- wniosek skierowano do Wydz. GGR    

   16. Komisja pozytywnie zaopiniowała budowę Małej Elektrowni Wodnej przy rzece 
         Osobłodze w Krapkowicach, na działce nr 495/4 o pow. 0,4483 ha z mapy 2, obręb 
         Żywocice- wniosek skierowano do Wydz. GGR  
   17. Komisja pozytywnie zaakceptowała sprzedaż Panu Staszewskiemu część działki nr 1026 
         o szerokości ok. 0,6 m, położonej w Krapkowicach, stanowiącej ul. Andersa, zapisanej  
         w Księdze Wieczystej 42142- wniosek skierowano do Wydz. GGR 
   18. Komisja negatywnie zaopiniowała nieodpłatne przejęcie od firmy „REMEX” sp. z o.o. 
         prawa do użytkowania wieczystego, działek nr 125/70 i 125/74 z mapy 3 o łącznej  
         powierzchni 0,5460 ha, położonych w Krapkowicach  przy ul. Opolskiej- wniosek  
         skierowano do Wydz. GGR 
 

                         
Przewodniczący Komisji 

 
              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: 2013-04-11 


