
  
WNIOSKI Z KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW  

z posiedzenia w dniu 18 wrze śnia 2014 r. 
__________________________________________________________ 
 
1.   Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań gospodarczych  
      Gminy za I półrocze 2014 r.  
2.   Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji wniosków za I półrocze 2014 roku. 
3.   Pozytywnie zaakceptowano Informacje nt. zaległości podatkowych wobec gminy. 
4.   Pozytywnie zaakceptowano informację z realizacji programu budowy kanalizacji  
      sanitarnej oraz ilości dokonywanych przyłączeń przez mieszkańców Miasta i Gminy  
      Krapkowice. 
5.   Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. Termomodernizacji Hali Sportowej             
      im. W. Piechoty i jej funkcjonowanie 
6.   Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 

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

• w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
niezabudowanej w drodze przetargu 

• w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok 
• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
• w sprawie udzielenia Powiatowi Krapkowickiemu pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej 
7.    Komisja  negatywnie zaopiniowała sprzedaż działki położonej w Krapkowicach przy  
       ul. Cegielnianej oznaczonej jako działka 372 z mapy 19 o powierzchni 0,0123 ha –  
       wstrzymano sprawę do momentu otrzymania pisemnych deklaracji dwóch stron-  
       wniosek skierowano do Wydz. GGR 
8.    Wnioskowano o utworzenie i oznakowanie  przejścia dla pieszych na ul. 3 Maja       
       w Krapkowicach- przejście to wykonać pomiędzy bramą wejściową do ogrodów  
       działkowych a osiedlem XXX-lecia- wniosek Pana Maja- wniosek skierowano do  
       Wydz. GKI 
9.    Wnioskowano o zabezpieczenie w budżecie gminy Krapkowice na rok 2015 środków  
       finansowych na zadania związane z budową dróg w Rogowie Opolskim-  ul. Parkowa 
       i ul. Chrobrego- wniosek Pana Thiela- wniosek skierowano do Wydz. GK I/ Skarbnik 
       Miasta 
10.  Wnioskowano o uzupełnienie brakujących elementów odblaskowych na łączniku  
       drogi od DW 415 do DK 45- wniosek Pana Thiela- wniosek skierowano do Wydz.  
       GKI 
11.  Wnioskowano o  wystosowanie wniosku do Zarządu Dróg Wojewódzkich      
       w sprawie zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie środków finansowych na  
       remont chodnika w Gwoździcach przy ul. Opolskiej – wniosek Pana Thiela-   
       wniosek skierowano do Wydz. GKI 
12.  Wnioskowano o zwiększenie częstotliwości wykaszania traw z poboczy łączników  
       dróg gminnych, prowadzących do DK- 45- wniosek Pana Czapluka- wniosek  
       skierowano do Wydz. GKI 
13.  Wnioskowano o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie 
       ustawienie barierek ochronnych na chodniku kończącym się ostrym łukiem drogi-  
       ul. Opolska, Gwoździce  (rejon sklepu spożywczego)- wniosek Pana Thiela-  
       wniosek skierowano do Wydz. GKI 
13.  Wnioskowano o ponowne wprowadzenie do przyszłorocznego budżetu gminy  
       Krapkowice zadania pn. remont nawierzchni ul. Zuga w Rogowie Opolskim-  
       wniosek Pana Czapluka- wniosek skierowano do  Wydz. GKI/Skarbnika Miasta 
14. Wnioskowano o ustawienie lustra drogowego przy ul. Kozielskiej w Żywocicach,  



      tak, aby był widoczny wyjazd z ul. Łąkowej i ul. Józefa- wniosek Pana Brysia-  
      wniosek skierowano do Wydz. GKI 
15. Wnioskowano o wystosowanie pisma do Starostwa Powiatowego w sprawie  
      naprawy bądź wymiany zniszczonej bariery ochronnej przy ul. Kozielskiej  
      w Żywocicach (naprzeciw cmentarza parafialnego)- wniosek pana Brysia- wniosek 
      skierowano do Wydz. GKI 
16. Wnioskowano o ujednolicenie nie wyremontowanego fragmentu chodnika przy  
      ul. Kozielskiej w Krapkowicach (ok 30 m)- wniosek pana Krajki- wniosek skierowano  
      do Wydz. GKI  
17. Wnioskowano o remont chodnika  po lewej stronie ulicy Słowackiego w Krapkowicach  
      (jadąc od strony sklepu Biedronka)- wniosek Pana Ro żałowskiego- wniosek  
      skierowano do Wydz. GKI  
18. Wnioskowano o rozważenie przebudowy klombu przy ul. Damrota (obok wjazdu do 
      OPS)- często w tym miejscu przebywają / nocują osoby bezdomne- wniosek Pana  
      Małkiewicza- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
20. Wnioskowano o wystosowanie pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych    
      i Autostrad w sprawie dostosowania do obowiązujących norm ekranów  
      dźwiękochłonnych na terenie Sołectwa 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: Sylwia Marzec-Bąk -Podinspektor ds. obsługi biura rady  

Data wytworzenia: 2014-10-31 


