
  
WNIOSKI Z KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW  

z posiedzenia w dniu 12 czerwca 2014 r. 
__________________________________________________________ 
 
1.  Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji wniosków za 2013 rok. 

• Wnioskowano o wykoszenie traw z poboczy drogi gminnej prowadzącej do 
Leśniczówki w Gwoździcach- wniosek Pana Czapluka- wniosek skierowano do 
Wydz. GKI  

• Wnioskowano ponownie o remont chodnika przy ul. Słowackiego- wniosek Pana 
Rożałowskiego – wniosek skierowano do Wydz. GKI 

• Wnioskowano o uporządkowanie zieleni w Parku Magnolia- park jest zaniedbany- 
wniosek Pana Ro żałowskiego- wniosek skierowano do KDK 

2.  Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z wykonania budżetu, planu zadań  
     gospodarczych Gminy Krapkowice- wykorzystanie zaciągniętych kredytów pożyczek za 
     2013 rok- udzielenie absolutorium.  
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 o uzupełnienie kruszywem spoin w kostce brukowej na ul. Basztowej - 
wniosek Pana Ro żałowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GKI 

5. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. Mechanizmu pozyskiwania i koordynacji  
    środków unijnych i pozabudżetowych oraz Informację nt. pozyskanych środków  
    finansowych na realizowane inwestycje w Mieście i Gminie Krapkowice, ujęte w Planie  
     Finansowym 
6.  Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał  

• w sprawie nie odpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja 
Opolska utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację 
Opolską 

• w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok 
a. Wnioskowano, aby przed rozpoczęciem remontu ulicy Pstrowskiego, rozważyć 

najpierw wymianę wodociągowych rur azbestowych- wniosek Pana 
Rożałowskiego i Pana Czapluka- wniosek skierowano do W iK/GKI 

• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
• w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 

niezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej 

• w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 
• zmieniający uchwałę Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 

października 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Krapkowice 

• zmieniający uchwałę Nr XXII/357/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 
października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

• w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice 
• w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług                          

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                             
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi    



• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  

• w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 2013 rok. 
• w sprawie emisji obligacji komunalnych  

7. Wnioskowano o  wyczyszczenie rowu melioracyjnego wzdłuż ulicy Krótkiej oraz 
    o odpowiednie ustawienie lustra drogowego przy ul. Krótkiej- lutro to zostało przekręcone-  
    wniosek Pana Kowalczuka- wniosek skierowano do Wydz. GGR oraz do Wydz. GKI 
8. Wnioskowano o dokonanie przycinki żywopłotów przy wspólnotach mieszkaniowych przy  
    ul. Damrota- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do ZGKiM 
9. Wnioskowano o zakup dla Pani „Stopek” przenośnego krzesła- wniosek Pana  
    Rożałowskiego- wniosek skierowano do OPS  
10. Wnioskowano o wykonanie wycinki trzech drzew w Rogowie Opolskim przy ul. Ks. Zuga 
      – drzewa te zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców wniosek Pana Czapluka-  
      wniosek skierowano do Wydz. GGR  
11. Wnioskowano o uzupełnienie lamp oświetleniowych w Gwoździcach na ulicach: Boczna 
      i Dolna oraz przygotowanie projektu na ustawienie lampy oświetleniowej przy ul.  
      Opolskiej w obrębie posesji nr: 1a- 2a,   - wniosek Pana Czapluka- wniosek 
      skierowano do Wydz. GKI 
12. Wnioskowano o wykonanie remontu zniszczonych urządzeń na placu zabaw przy Sali  
      wiejskiej  w Gwoździcach - obecny stan urządzeń zagraża bezpieczeństwu dzieci-  
      wniosek Pana Czapluka- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
13. Wnioskowano o wyrównanie chodnika przy ul. Górnej w Krapkowicach (obok posesji nr  
      43)- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do W ydz. GKI 
14. Wnioskowano o podwyższenie wysokości progu zwalniającego na ul. Górnej  
      w Krapkowicach (obok posesji nr 44)- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek  
      skierowano do Wydz. GKI 
15. Wnioskowano o przeniesienie studzienki kanalizacyjnej ze skrzyżowania ulicy Górnej  
      z ulicą Tuwima  w miejsce tworzenia się wodostanu- wniosek Pana Brzozowskiego-  
      wniosek skierowano do Wydz. GKI  
16. Wnioskowano o wykoszenie traw z łąki znajdującej się przy placu zabaw oraz  
      chodników przy ul. Górnej- wniosek Pana Brzozowskiego- 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: Sylwia Marzec-Bąk -Podinspektor ds. obsługi biura rady  

Data wytworzenia: 2014-06-12 


