
 

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW  
z posiedzenia w dniu 20 lutego 2019 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaopiniowano Informację z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu  
    o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice. 
2. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. obowiązku utrzymania w odpowiednim stanie  
     sanitarnym pojemników na odpady komunalne przez właścicieli i zarządców mieszkań.     

3. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. realizacji uchwały Rady Miejskiej dot. gospodarowania  
    gminnym zasobem nieruchomości.   
4. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. zakresu prac remontowych i kosztów poniesionych na  
     rewitalizację Baszty w Krapkowicach. 
5. Pozytywnie zaopiniowano Informację na temat postępu prac w zakresie rewitalizacji starego  
     mostu kolejowego. 
6.  Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
     -  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu  
        przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
        mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Krapkowice, w prawo własności tych gruntów; 
     -  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości  
        niezabudowanej; 
     -  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu; 
     -  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze bezprzetargowej  dla 
        poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; 
     -  w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości; 
     -  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego  nieruchomości   
        niezabudowanej; 
     -  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu;  
     -  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości; 
     -  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na 
        rzecz najemcy;  
     -  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości; 
     -  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości;   
     -  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu  
        przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
        mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Krapkowice, w prawo własności tych gruntów; 
     -  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/228/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23  
        czerwca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za  
        gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
     -  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
        i ustalenia stawki tej opłaty; 
     - Wnioskowano o przedstawienie symulacji kosztów, w przypadku przejęcia prowadzenia  
        systemu gospodarowania odpadów komunalnych przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja-  
        wniosek Pana Misiewicza – wniosek skierowano do spółki WiK;    
     -  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  
        komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; 
     -  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
        przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami: Górną, Ks. Koziołka,  
        Transportową i rzeką Odrą; 
     - w sprawie uchwalenia zmiany miejsc. pl. zagospodarowania przestrzennego terenu części 
        miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej); 
     -  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok;  
     -  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ; 



     - w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w 2019 r.;  
     - w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
       bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2019"; 
     - w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
       i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu; 
     - w sprawie zmiany uchwały Nr IV/48/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 
       2011 r. w sprawie wyznaczenia członków Rady Nadzorczej oczyszczalni ścieków "Biokrap"  
       Spółka z o.o. w Krapkowicach. 
     - w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi p.D. wraz  
       z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. 
  7. Wnioskowano o uzupełnienie „Listy proponowanych do budżetu na rok 2019 zadań 
      inwestycyjnych dotyczących dróg”, o zadania ujęte we wniosku Klubu KWW Macieja Sonika i 
      zgłoszone do projektu budżetu na rok 2019- wniosek Pana Małkiewicza- wniosek  
      skierowano do Wydz. GKI 
  8. Wnioskowano o uzupełnienie listy zadań o „Remont drogi na Os. 1000-lecia w Krapkowicach  
      (wzdłuż boku nr 8)”- wniosek Pani Dziuk- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
  9. Wnioskowano o rozważenie przejęcia przez gminę odcinka drogi wojewódzkiej, ul. Górnej (od  
       ul. Tuwima do ul. Transportowej) w Krapkowicach- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek 
      skierowano do Wydz. GKI     
 
    
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 
                         Werner Koppe  
 
 
 
Proszę przedstawić do Biura Rady Miejskiej pisemną odpowiedź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału.                                                                                                                                                                                                                                                                 


