
 
WNIOSKI Z KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW  

z posiedzenia w dniu 20 lutego 2014 r. 
__________________________________________________________ 
 
1.  Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji uchwały Rady Miejskiej dot.    
     gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. 
2.  Pozytywnie Oceniono realizację zadań gospodarczych w gminie za 2013 rok. 
3.  Pozytywnie zaakceptowano plan zadań gospodarczych Gminy Krapkowice na 2014 rok. 

• Wnioskowano, aby w pierwszej kolejności przystąpiono do realizacji zadań ujętych 
w budżecie gminy na 2014 rok tj. budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy 
węźle autostradowym Dąbrówka Górna oraz remont nawierzchni drogi ulicy 
Drzymały- pozostałe zadania zgłoszone przez radnych do realizacji, Burmistrz 
przedstawi na następnej komisji w formie rankingu- wniosek komisji- wniosek 
skierowano do Wydz. GKI 

4.  Pozytywnie zaakceptowano Zasady finansowania przedszkoli. 
5.  Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z działalności krytej pływalni „Delfin”- OSiR 
     Spółka z o.o.   

• Wnioskowano, aby w ramach możliwości rozszerzyć ofertę pływalni „Delfin”                 
o organizację częstszych zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży - wniosek Pana 
Krajki – wniosek skierowano do Spółki OSiR 

6.  Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z działalności Krapkowickiego Domu  Kultury. 
7.  Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia 
     regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice. 

• Wnioskowano, aby na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy                                    
w Krapkowicach  do informacji o PSZOK dodać adnotację, iż odpady będą 
przyjmowane po okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz dowodu osobistego- wniosek Pana Kowalczuk- 
wniosek skierowano do Wydz. GGR. 

• Wnioskowano, aby po wyłonieniu firmy obsługującej odbiór odpadów komunalnych na 
terenie Gminy Krapkowice zostały ustalone nowe terminy (dni tygodnia) w jakich 
będzie prowadzony odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej- obecny termin nie 
spełnia oczekiwanego rezultatu- wniosek Pana Kowalczuka- wniosek skierowano 
do Wydz. GGR 

8. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 
• w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc 

inwestycyjną. 
• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej 

dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 
• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. 
• w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 
• w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego                     

i budynków użytkowych wraz z gruntem oraz udzielenie bonifikaty. 
• w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 
• w sprawie zmiany nieruchomości. 
• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 
• w sprawie zmiany nieruchomości. 
• w sprawie zmiany nieruchomości. 
• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym 

dzierżawcom. 
• w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krapkowice 

środków stanowiących fundusz sołecki. 



• w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok. 
• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań                       

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice . 
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek). 
• w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę                              

i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Krapkowice. 
• w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Port Jachtowy 

Krapkowice. 
• w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Port Jachtowy 

Krapkowice. 
9.   Wnioskowano o wyrównanie nierówności na moście kolejowym w Krapkowicach 
      (od strony miasta Krapkowice)- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do 
      Wydz. GKI 
10. Wnioskowano o umieszczenie na tablicy informacyjnej - przy głównym wejściu do 
      I budynku Urzędu Miasta i  Gminy Krapkowice – informacji o drugim wejściu do budynku  
      urzędu dla osób niepełnosprawnych (winda) od ulicy Działkowej- wniosek Pana Guta-  
      wniosek skierowano do Wydz. OST  
11. Wnioskowano ponownie o poprawienie remontu cząstkowego drogi ulicy Górnej- 
      wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do W ydz. GKI  
12. Wnioskowano ponownie o usunięcie chwastów z chodnika przy parku Magnolia- 
      wniosek Pana Krajki- wniosek skierowano do Wydz. GK I 
13. Wnioskowano o zgłoszenie do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego stanu  
      technicznego betonowych murów usytuowanych na skrzyżowaniach: ulicy Pocztowej  
      z ulicą Opolską (na przeciwko budynku poczty) oraz ulicy Prudnickiej z ulicą Moniuszki  
      (na przeciwko budynku KDK) - mury grożą katastrofą budowlaną- wniosek Pana  
      Kowalczuka- wniosek skierowano do Wydz. GKI    
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 
     
                                                           Andrzej Krajka 
 
 
 
 
 
Prosz ę przedstawi ć do Biura Rady Miejskiej pisemn ą odpowied ź nt. realizacji 
wniosków skierowanych do danego Wydziału. 
   
   
 
 
 
 

 
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

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

Data wytworzenia: 2014-02-20 


