
 
WNIOSKI Z KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW  

z posiedzenia w dniu 17 kwietnia 2014 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 2013/2014 
3.  Pozytywnie zaakceptowano Informację o planowanych działaniach gminy w zakresie  
     przygotowań w przypadku wystąpienia powodzi. 

• Wnioskowano o przygotowanie stanowiska w sprawie podjęcia przez Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej działań zmierzających do odpowiedniego poprawienia 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Gminy Krapkowice. Stanowisko 
należy przedstawić Radzie Miejskiej na Sesji RM w dniu 23.04.2013- wniosek 
komisji- wniosek skierowano do Wydz. Spraw Obywatel skich  

4.  Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. termomodernizacji 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 2013  
     roku i I kwartale 2014 roku 
7.  Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice  
     w programie „Odnowa Wsi”, plan na 2014 rok oraz Informację nt. wykorzystanych 
     funduszów sołeckich  
8. Pozytywnie zatwierdzono Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 
    z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy 
9. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 

• w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Dąbrówka Górna na lata 2014-
2020”  

• w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących 
nowe inwestycje na terenie Gminy Krapkowice w ramach pomocy de minimis 

• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemców oraz udzielenia bonifikaty 

• w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z akwenu „GOLD” w Krapkowicach- 
Otmęcie   
- Wnioskowano o zmodyfikowanie Regulaminu tj. do paragrafu 3, pkt. 8 dodać 
podpunkt- „e) motorami typu CROSS” oraz z punktu 10 wykreślić słowo 
„biwakowanie”- wniosek Pana Małkiewicza- wniosek skierowano do Wyd z. GGR 

• w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
• w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 
• w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebności przesyłu nieruchomości 

stanowiącej własność gminy Krapkowice 
• w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 
• w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/256/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 

października 2004 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych                 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice   

• w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok 
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  



• w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 
wysokości cen za te usługi 

 
10. Wnioskowano o wyjaśnienie sprawy związanej z przestawieniem w inne miejsce  
      przystanków autobusowych we wsi Dąbrówka Górna- wniosek Pana Koppe-  
      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: 2014-04-17 


