
 
 
 

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2013 r. 

__________________________________________________________ 
 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano Realizację wniosków za 2012 rok. 
2. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z wykonania budżetu, planu zadań 
    gospodarczych Gminy Krapkowice- wykorzystanie zaciągniętych kredytów 
    i pożyczek za 2012 rok. 
3. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. gospodarowania mieszkaniowym  
    zasobem gminy, lokalami użytkowymi i lokalami socjalnymi. 
4. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. stanu dróg i chodników w mieście 
    i gminie Krapkowice 

• Wnioskowano, aby po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej                              
w Żywocicach, partycypować w kosztach odbudowy zniszczonych dróg – 
remont dróg powinien odbyć się po sezonie zimowym, kiedy ziemia już 
„osiądzie”- wniosek Pana Brysia- wniosek skierowano do Wydz. GK I  

• Wnioskowano, aby w obecnym roku budżetowym nie dokonywać żadnych 
nowych inwestycji związanych z budową dróg, tylko dokończać rozpoczęte 
remonty drogowe- wniosek Pan Guta- wniosek skierowano do Wydz. GKI   

5. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt.  mechanizm pozyskiwania i koordynacji  
    środków unijnych i pozabudżetowych. Pozyskane środki finansowe na 
    realizowane inwestycje w Mieście i Gminie Krapkowice, ujęte w Planie Finansowym. 
6. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał  

• w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2012 rok. 
• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego 

nieruchomości zabudowanej. 
• w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 
• w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. 
• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 

niezabudowanej i na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową. 
• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej. 

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

• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i zwolnienie z obowiązku zbycia          
w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej      

• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego 
nieruchomości zbudowanej 

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

• w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. 
• w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 



bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta                       
i Gminy Krapkowice na rok 2013”  

• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
dotychczasowym dzierżawcom. 

• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas 
nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
tych umów 

• w sprawie wystąpienia Gminy Krapkowice ze Związku Międzygminnego 
„Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu 

1. Wnioskowano, aby w trakcie tworzenia nowego Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krapkowice, 
zostało zorganizowane spotkanie z zarządcami nieruchomości- 
wniosek Pana Kowalczuka- wniosek skierowano do Wydz . GGR 

• w sprawie obsługi finansowo- księgowej oświatowych jednostek 
organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Krapkowice. 

• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej 

• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy. 

• w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok. 
• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
• w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego w zakresie 

wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących 
Aglomerację Opolską. 

• w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.                                   
„Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części miasta Krapkowice w rejonie ulicy 
Limanowskiego 

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego 
jednorodzinnego w rejonie ulicy Prudnickiej. 

• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu. 
• w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ośrodka Sportu                          

i Rekreacji Gminy Krapkowice Sp. z o.o.      
• w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 

2012 rok. 
• zmieniający uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
• w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach                 

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

• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia tej umowy         

7.   Komisja pozytywnie zaakceptowano nieodpłatne przekazanie Gminie Krapkowice  



      prawa 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 
8.   Komisja negatywnie zaopiniowała dzierżawę ewentualnie użyczenie części  
      działki nr 321/8 z mapy 8, stanowiącej teren parkingu przy ul. Basztowej  
      w Krapkowicach- skierowano do Wydz. GGR           
9.   Komisja negatywnie zaopiniowała odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty na 
      lokal mieszkalny położony na os. 1000- lecia w Krapkowicach- skierowano do  
      Wydz. GGR 
10. Wnioskowano o wykoszenie traw z poboczy dróg gminnych w sołectwie 
      Dąbrówka Górna- wniosek Pana Koppe- wniosek skierowano do Wydz. GGR    
11. Wnioskowano, aby przyjrzeć się jakości kwiatów, posadzonych na krapkowickim  
      Rynku- klomby kwiatów, kwiaty w doniczkach wyglądają nieestetyczne – 
      wniosek Pana Koppe- wniosek skierowano do Wyd z. GGR 
12. Wnioskowano, aby wykoszenia traw z poboczy dróg gminnych, dokonać na 
      terenie wszystkich sołectw- wniosek Pana Czapluka- wniosek skierowano do 
      Wydz. GGR 
13. Wnioskowano, aby obniżyć emerytom, koszt biletów na pływalnię „Delfin”, 
      w godzinach, w których występuje niska frekwencja- wniosek Pana  
      Guta- wniosek skierowano do Spółki OSiR 
14. Wnioskowano ponownie o ustawienie na osiedlu XXX-lecia, znaków  
      drogowych „Strefa ruchu” i „ Koniec strefy ruchu”- wniosek Pana Kowalczuka-  
      wniosek skierowano do Wydz. GKI    
 
 
 
 
 

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 Wyd ziału  
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