
WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 5 wrze śnia 2013 r. 

__________________________________________________________ 
 
1. Komisja pozytywnie zaakceptowała Koncepcję adaptacji mostu kolejowego na drogowy. 
2. Przyjęto do wiadomości Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań gospodarczych gminy 
    za I półrocze 2013 roku. 
3. Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji wniosków za I półrocze 2013 roku. 
4. Pozytywnie zaakceptowano Analizę zaległości podatkowych wobec miasta. 
5. Pozytywnie zaakceptowano Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy 
    Krapkowice za lata 2011-2012 
6. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 

• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego w drodze przetargu 
• w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
• w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
• w sprawie przeniesienia prawa własności zajętej działki stanowiącej własność Gminy 

Krapkowice 
• w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przebiegu służebności gruntowej 
• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w drodze 

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

zabudowanej. 
• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego 
• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej 

dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 
• w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładu 

przemysłu skórzanego „Otmęt” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej                                 
w Krapkowicach Nr XXXVI/574/2002 z dnia 8 października  2002r. 

• w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krapkowice  

• w sprawie załatwienia skargi z dnia 17 czerwca 2013 roku na działalność Burmistrza 
Krapkowic 

• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu 
dzierżawcy 
a) Wnioskowano, aby do w/w projektu uchwały dodać paragraf, który otrzyma 
brzmienie: 
„Traci moc Uchwała Nr XIV/205/2012 Rady Miejskiej z dnia 26 września 2012 roku   
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Krapkowice”- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Spółki 
ZGKiM 
b) Wnioskowano, aby skrócić okres dzierżawy nieruchomości położonej                              
w Krapkowicach przy ul. Mickiewicza do 2 lat- wniosek Pana Guta- wniosek 
skierowano do Spółki ZGKiM 

• w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok. 
• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
• w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla stowarzyszenia Ludowy Zespół 

Sportowy w Dąbrówce Górnej 
 7. Komisja podjęła decyzję, o zabezpieczeniu wieży zegarowej, położonej w Krapkowicach  
     przy ul. Opolskiej- wniosek skierowano do Wydz. GGR 
 8. Wnioskowano o dokonanie przycinki koron drzew usytuowanych na chodniku przy 
     ul. Prudnickiej- wniosek Pana Ro żałowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GGR 
 9. Wnioskowano o dostosowanie zjazdu pochyłego z mostu kolejowego (od strony m.  
     Krapkowice) dla pojazdów jednośladowych- wniosek Pana Ro żałowskiego-  
     wniosek skierowano do Wydz. GKI 



 
 

10. Wnioskowano o ustawienie (przed okresem zimowym) lampy oświetleniowej przy ul.  
    Kasprowicza- wniosek Pana Unsnera- wniosek skierowano do Wydz.  GKI    

11. Wnioskowano o dokonanie remontu cząstkowego ul. Chopina- wniosek Pana Unsnera-  
      wniosek skierowano do Wydz. GKI 
12. Wnioskowano o wyrównanie płyt chodnikowych na chodniku przy ul. Kozielskiej-  
      wniosek Pana  Krajki- wniosek skierowano do Wydz. G KI   
13. Wnioskowano o ustawienie fotoradaru lub znaku informacyjnego „kontrola prędkości- 

fotoradar” na ulicy Opolskiej w Dąbrówce Górnej- wniosek Pana Koppe- wniosek 
skierowano do Stra ży Miejskiej   

14. Wnioskowano o wymianę znaku drogowego ograniczającego prędkość do 40 km/h, 
ustawionego przy ul. Kościuszki w Dąbrówce Górnej (od strony byłej Stacji Hodowli 
Roślin)- wniosek Pana Koppe- wniosek skierowano do Wydz. G KI    

                
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    
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