
WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 21 listopada 2013 r. 

__________________________________________________________ 
 
1. Komisja wnioskowała o zorganizowanie posiedzenia Rady Nadzorczej z udziałem Prezesa 
    Spółki OSiR, Radnych RM odnośnie omówienia działalności i aktualnej sytuacji finansowej  
    Spółki.- wniosek skierowano do Wydz. OST/ Sekretarza Miasta  
2  Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr IX/75/2007 Rady Miejskiej  w Krapkowicach  
    z dnia 17 września 2007r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu   
    zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice. 

• Wnioskowano o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krapkowice, obejmującego teren ulicy Ks. Koziołka, Górna , 
Żeromskiego, sporządzając dwa odrębne projekty uchwał, określając w jednym część 
terenów inwestycyjnych a w drugim określając tereny pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne- wniosek  Pana Brzozowskiego i Pana Ro żałowskiego- wniosek 
skierowano do  Wydz. GKI  

3.  Wnioskowano o wystosowanie pisma do Ministerstwa Środowiska w sprawie    
     nieodpłatnego przekazania części terenu  Lasów Państwowych  (1 ha) w celu budowy  
     nowego cmentarza komunalnego w Otmęcie- w przypadku negatywnego  
     stanowiska należy poinformować mieszkańców Krapkowic o braku możliwości budowy 
     cmentarza w Otmęcie wykorzystując do tego wszelkie media- wniosek Pana Guta-  
     wniosek skierowano do Wydz. GGR/GKI 
4. Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej  
    oraz ilości dokonywanych przyłączeń przez mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice 

• Wnioskowano o wyrównanie chodnika, wokół studzienki kanalizacyjnej na chodniku 
przy skrzyżowaniu  ulic: Kozielskiej i Sądowej- wniosek Pana Krajki- wniosek 
skierowano do Spółki WiK   

5.  Pozytywnie zaakceptowano propozycję stawek podatków i opłat lokalnych na 2014 rok. 
6.  Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. przygotowania do akcji Zima 2013/2014 
7. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie 
     „Odnowa Wsi”, plan na 2013 rok; informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich 
8.  Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 

• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego 
podatku . 

• w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz 
wynagrodzenia za inkaso  

• w sprawie zmiany uchwały Nr XV/227/2012 Rady Miejskiej  w Krapkowicach z dnia 21 
listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej. 

• w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2014 rok” 

• w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela  
• 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 2002 r. 

• w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości . 
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na 

rzecz najemców oraz udzielenie bonifikaty . 
• w sprawie  nadania nazw ulic. 
• w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu 

mieszkalnego na rzecz najemcy. 
• w sprawie przejęcia darowizny nieruchomości. 
• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy . 



• w sprawie nadania nazw ulic. 
• w sprawie  zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok   
• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
• w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
stałych . 

• w sprawie  zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi              
i podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego                          
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

• w sprawie  przystąpienia do realizacji projektu pn. „Gimnazjalny Inkubator Talentów” 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1.Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych                 
w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego . 

• w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ”Akademia przedszkolaka”                       
w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych   w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.1.Zmniejszenie nierówności w stopniu 
upowszechnienia  edukacji przedszkolnej  . 

• w sprawie wyrażenia  woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 
Kędzierzyn-Koźle a Gminą Krapkowice. 

• w sprawie wprowadzenia Programu pn. ”Krapkowicka Rodzina Wielodzietna na  
terenie Gminy Krapkowice. 

• w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach . 
9.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. 

• Komisja podjęła stanowisko o wstrzymaniu przejęcia działki 59/57 stanowiącej drogę  
            wewnętrzną na Osiedlu Sady do momentu otrzymania konkretnej informacji  
            o możliwości budowy Cmentarza Komunalnego w tym rejonie-wniosek skierowano  
           do Wydz. GGR 

10. Wnioskowano, aby sprawę związaną z odstąpieniem od żądania zwrotu bonifikaty 
    udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na Osiedlu 1000-lecia  
    9a w Krapkowicach przekazać do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej- wniosek Pana  
    Rożałowskiego- wniosek skierowano do Przewodnicz ącego Komisji Rewizyjnej 

11. Komisja wyraziła zgodę na ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż 
    nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 18/1  
    z mapy 16 o powierzchni 0,1896 ha zabudowanej dwupiętrowym budynkiem hotelowo-  
    sanitarnym przy jednoczesnym obniżeniu ceny wywoławczej (400.000,00 zł)- wniosek 
    skierowano do Wydz. GGR 

12. Komisja upoważniła Burmistrza Krapkowic do samodzielnego podjęcia decyzji  
    w sprawie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice oznaczonej nr 
    działek 18,19 i 10/76 z mapy 9, obręb Krapkowice oraz nieruchomości stanowiącej  
    własność osoby fizycznej oznaczonej nr działki 296/2 z mapy 8, obręb Krapkowic-  
    wniosek skierowano  do Wydz. GGR  

13. Wnioskowano o remont parkingu samochodowego przy ul. Drzymały- wniosek Pana  
    Guta-   wniosek skierowano do Wydz. GKI 

14. Wnioskowano o wykonanie przeglądu znaków drogowych na terenie miasta  
      i dostosowanie ich do obowiązującego prawa ruchu- wniosek Pan Brzozowskiego-  
      wniosek skierowano do Wydz. GKI  
 
 



15. Wnioskowano o zabezpieczenie studzienki kanalizacyjnej na skrzyżowaniu ulicy Górnej  
      z ulicą Tuwima- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do  Wydz.  
      GKI/WiK  
16  Wnioskowano o dokonanie przeglądu lamp oświetleniowych przy Kościele Parafialnym  
      NMP w Krapkowicach przy ul. Ks. Duszy- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do 
      Wydz. GKI 
17. Wnioskowano o wyczyszczenie studzienki deszczowej na ulicy Dambonia- wniosek Pana  
      Brzozowskiego- wniosek skierowano do WiK 
18. Wnioskowano o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie 
      wyrażenia zgody na budowę ronda powierzchniowego bez przenoszenia instalacji 
      wewnętrznej na skrzyżowaniu ulic: Głowackiego, 1 Maja, Opolskiej- wniosek Pan 
      Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GK I 
19. Wnioskowano o dokonanie przeglądu lamp oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy 
      Krapkowice- wniosek Pana Koppe- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
20. Wnioskowano o wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do boiska sportowego  
      w Dąbrówce Górnej- wniosek Pana Koppe- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
21. Wnioskowano o miejscowe zabezpieczenie ogrodzenia Stadionu miejskiego- skradziono  
      jedno pole ogrodzenia i w tym miejscu wchodzi młodzież na teren boiska- wniosek  
      Pana Maja- wniosek skierowano do OST  
22. Wnioskowano o ustawienie lamp oświetleniowych na ul Leśnej i ul. Parkowej w Rogowie 
      Opolski- wniosek Pana Thiela- wniosek skierowano do Wydz. GK I. 
23. Wnioskowano  o remont nawierzchni ulic: Chrobrego, Parkowa, Kościuszki w Rogowie  
      Opolski- wniosek Pana Thiela- wniosek skierowano do Wydz. GK I 
 

 
 

                
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: 2013-11-21 


