
 

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW  
z posiedzenia w dniu  17 kwietnia 2019 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z działalności Spółki ZGKiM za 2018 rok. 
2. Pozytywnie zaopiniowano Informacje nt. stanu przygotowań Gminy Krapkowice w razie  
    wystąpienia powodzi.  
    - wnioskowano o uzupełnienie wykazu obiektów zagrożonych zalaniem, o obiekt stacji paliw  
      Lotos w Żywocicach, przy DK 45- wniosek Pana Arnolda Joszko- wniosek skierowano do 
      Wydz. SO 
3. Pozytywnie zaopiniowano Informacje nt. udzielonych zamówień publicznych w 2018 roku  
      i I kwartale 2019 roku.  
4. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie  
     Odnowa Wsi, Plan na 2019 rok oraz Informację nt. wykorzystania funduszów sołeckich. 
5.  Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z  
     organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  realizującymi zadania gminy. 
6.  Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z działalności Krapkowickiej Spółki „Delfin” za  
     2018 rok.  
     - wnioskowano o rozważenie zorganizowania w okresie letnim warsztatów nauki jazdy na  
    rolkach - wniosek Pana Małkiewicza- wniosek skierowano do Spó łki Delfin  
7. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności  
    Krapkowickiego Domu Kultury. 
8. Pozytywnie zaopiniowano Informacje o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją  
    sanitarną Gminy Krapkowice  
    - Wnioskowano o przygotowanie Informacji nt. kosztów związanych z wymianą nawierzchni  
    drogi, ul Krótkiej w Krapkowicach- wniosek Pana Małkiewicza – wniosek skierowano do Wy dz. 
    GKI 
    - Wnioskowano o zobowiązanie i dopilnowanie firmy realizującej budowę kanalizacji w Żużeli  
    do odbudowy powstałych uszkodzeń, po wykonaniu tej inwestycji- wniosek Pana Linka- wniosek  
    skierowano do Spółki WiK    
9. Pozytywnie zaopiniowano Informacje nt. dotacji celowych przyznanych w 2018 roku.   
10. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
      - w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz  
      wynagrodzenia za inkaso; 
      - w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia  
      2018 roku 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 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości; 
      - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości 
      niezabudowanej;  
      - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom; 
      - w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok; 
      - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 
      - w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej na działkach nr 9/2, 9/4, 8/4 z k.m. 1 w Krapkowicach  
     oraz nr 727 z k.m. 1 w Gwoździcach do kategorii dróg gminnych; 
     - w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej na działkach nr 29, 30/11, 30/14, 30/17, 30/18 i 26/6  
     z k.m. 3 w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych; 
     - w sprawie zmiany uchwały nr XXI/254/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 
     2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłącznie z użytkowania jako  
     drogi publicznej na terenie gminy Krapkowice; 



     - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  
     Inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim – część wschodnia; 
     - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic  
     Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach; 
     - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
     w rejonie ulic: Żeromskiego i Bolesława Chrobrego w Krapkowicach; 
     - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
     Przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek). 
     - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości  
11. Wnioskowano o ułożenie płyt ażurowych na poboczu ul. Kościuszki w Rogowie Opolskim  
     (uzupełnienie dalszej części cieku wodnego)- wniosek Pana Thiela- wniosek skierowano  
     do Wydz. GKI    
12. Wnioskowano o uzupełnienie pęknięć w nawierzchni asfaltowej ul. Granicznej w Dąbrówce Górnej  
       – wniosek Pana Werner Koppe- wniosek skierowano do  Wydz. GKI  
 
 

Przewodniczący Komisji 
 
                         /-/ Werner Koppe  
 
 
 
Prosz ę przedstawi ć do Biura Rady Miejskiej pisemn ą odpowied ź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału .                                                                                                                             


