
 

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 25 lutego 2015 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z działalności Krapkowickiej Pływalni Delfin. 
2. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z Działalności Krapkowickiego Domu Kultury. 
3. Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia 
    Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice 

• Wnioskowano o uprzątnięcie terenu wokół drogi- ul. Staszica w Krapkowicach (za 
budynkiem byłej firmy „Oprem”)- wniosek Pani Kielar-  wniosek skierowano do Wydz. 
GKI 
• Wnioskowano o uprzątnięcie Rynku oraz ulic do niego przyległych- wniosek Pani 
Kielar- wniosek skierowano do Wydz. GKI 

4. Pozytywnie zaakceptowano Informacje nt. uchwały Rady Miejskiej dot. gospodarowania  
    gminnym zasobem nieruchomości.  
5. Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji zadań gospodarczych w gminie za  
    2014 rok. 
6. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. Planu zadań gospodarczych i inwestycyjnych  
    na rok 2015. 

• Wnioskowano o przeprowadzenie remontu dróg w Żywocicach- ul. Średnia oraz ul. 
Józefa - wniosek Pana Brysia- wniosek skierowano do Wydz. GK I 

• Komisja podjęła stanowisko, aby został przeprowadzony remont kanalizacji 
deszczowej na ul. Głowackiego w Krapkowicach-  wniosek skierowano do Wydz. 
GKI 

7. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał 
• w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu podróży służbowych radnym Rady 

Miejskiej w Krapkowicach 
• w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach                      

z dnia 28 listopada 20113 roku w sprawie ustalenia poboru  podatków w drodze 
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 

• w sprawie opłaty prolongacyjnej 
• w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok 
• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
• w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu 

mieszkalnego na rzecz najemcy 
• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w drodze 

przetargu  
• w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego 
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w drodze 

bezprzetargowej na rzecz zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. 
• w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach  
• w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Krapkowice 
• w sprawie przyjęcia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą Związek 

Gmin Aqua Silesia 
• w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2015 

8. Wnioskowano o dokonanie kontroli posesji pod kątem przyłączy kanalizacji sanitarnej na  
    terenie sołectwa Żywocice- wniosek Pana Brysia-  wniosek skierowano do Stra ży  
    Miejskiej i Wydz. GGR  



9.   Komisja podjęła stanowisko, aby nie obniżać stawki czynszu dzierżawnego (za 1 m2) 
      w lokalach użytkowych, tylko obniżyć stawkę wyjściową określaną w przetargu oraz 
      umożliwić dzierżawcom podnajem lokali- wniosek skierowano do Spółki ZGKiM  
10. Komisja podjęła stanowisko, aby zostały poczynione działania w kierunku wydania 
      decyzji o  warunkach zabudowy w sprawie budowy garaży na części działki gminnej przy  
      ul. Kilińskiego w Krapkowicach- wniosek skierowano do Wydz. GGR  
11. Wnioskowano o dokonanie kontroli  skrzynek przyłączeń elektrycznych pod kątem  
      ustawiania ich w granicach prywatnych posesji- wniosek Pana Brzozowskiego-  
      wniosek skierowano  do Wydz. GKI  
12. Wnioskowano o ponowne uruchomienie procedur zmierzających do sprzedaży obiektu 
      Hotelu ”Unia” w Krapkowicach- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz.  
      GGR 
13. Wnioskowano o uzupełnienie tłuczniem drogi – ul. Krótka w Dąbrówce Górnej- wniosek  
      Pana Koppe- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
14. Wnioskowano o ustawienie jednej lampy ulicznej na parkingu samochodowym  
      w Dąbrówce Górnej (naprzeciw remizy OSP)- wniosek Pana Koppe- wniosek 
      skierowano do Wydz. GKI 
15. Wnioskowano o ustawienie lampy ulicznej przy ul. Wyzwolenia w Dąbrówce  
      Górnej, w taki sposób, aby oświetlała bloki mieszkalne - wniosek Pana Koppe- wniosek  
      skierowano do Wydz. GKI 
16. Wnioskowano o przygotowanie wstępnej koncepcji połączenia ślepej ulicy (obok  
      sklepu Lewiatan- od strony ul. Damrota) z wewnętrzną ulicą prowadzącą do ulicy  
      Ks. Duszy w Krapkowicach (obok budynku OSP)- wniosek Pana Małkiewicza- wniosek  
      skierowano do Wydz. GKI 
 
  
 
        Przewodnicząca Komisji 
 
                      Krystyna Brzezińska 
 
 
Prosz ę przedstawi ć do Biura Rady Miejskiej pisemn ą odpowied ź nt. realizacji 
wniosków skierowanych do danego wydziału .                                                                                                                             


