
  
WNIOSKI Z KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW  

z posiedzenia w dniu 30 pa ździernika 2014 r. 
__________________________________________________________ 
 
1.   Pozytywnie zaakceptowano Program współpracy z organizacjami pozarządowymi   
      i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy na rok 2015  
2.   Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. najważniejszych zdań inwestycyjnych do 
      kontynuacji w kadencji 2014- 2018 
3.   Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie komisji z działalności w kadencji 2010-2014 
4.   Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 

• w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/352/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 
11 września 2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla 
stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy w Dąbrówce Górnej  

• w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok 
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
• w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na 

rzecz najemców oraz udzielenie bonifikaty 
5.   Wnioskowano o wykonanie przycinki drzew w lesie przy ul Kilińskiego, ze szczególnym  
      uwzględnieniem drzew znajdujących się od strony ogrodów działkowych- wniosek Pana   
      Maja – wniosek skierowano do Wydz. GKI   
6.   Wnioskowano o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie gminy środków  
      finansowych na remont chodników na terenie sołectwa Rogów Opolski- wniosek Pana  
      Czapluka- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
7.   Wnioskowano o wykonanie przycinki drzewa oraz zniwelowanie dziury na „rondzie” na ul.  
      Słowackiego w Krapkowicach - wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano 
      do Wydz. GKI 
8.   Wnioskowano o dokonanie przeglądu drzew na terenie parku w Otmęcie i wycięcie 
      suchych konarów i gałęzi- wniosek Pana Małkiewicza- wniosek  skierowano do Wydz.  
      GGR   
9.   Wnioskowano o rozważenie zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie środków  
      finansowych na zakup tabletów dla nowo wybranych radnych- wniosek Pana Krajki-  
      wniosek skierowano do Sekretarza Miasta/ Skar bnika Miasta 
10.  Komisja pozytywnie zaopiniowała nieodpłatne przekazanie części działki  
       położonej w Krapkowicach stanowiącej drogę- ul. Ogrodowa , oznaczonej jako 
       działka 123/7 z mapy 13 zapisanej w Księdze Wieczystej 40976- wniosek  
       skierowano do Wydz. GGR  
  
 

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: 2014-10-30 


