
 

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW  
z posiedzenia w dniu 26 czerwca 2019 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaopiniowano Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania    

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2018 rok. 
2. Pozytywnie zaopiniowano Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Krapkowic za 2018 rok. 
3.  Pozytywnie zaopiniowano Informację z realizacji wniosków za 2018 rok.  
4. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, 
lokalami użytkowymi i lokalami socjalnymi 
5. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. pozyskiwania i koordynacji środków unijnych i 
pozabudżetowych. Pozyskane środki finansowe na realizowane inwestycje w Mieście i Gminie 
Krapkowice ujęte w planie finansowym. 
6. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały: 
a) w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta  
    i Gminy Krapkowice. 
  - Wnioskowano o informowanie mieszkańców w gminnym biuletynie oraz gazetach lokalnych  
    (raz do roku) nt. taryf i cen usług dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
    ścieków na terenie Gminy Krapkowice- informację także przekazać radnym, drogą mailową-  
    wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do Spółki WiK    
b) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części  
     miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej). 
c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
    przestrzennego wsi Żywocice. 
d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
    przestrzennego dla wsi Steblów. 
e) w sprawie przyjęcia "Planu odnowy miejscowości Żywocice na lata 2016-2026" 
f) w sprawie emisji obligacji komunalnych 
g) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
h) w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Krapkowicach       
    - Wnioskowano o rozważenie utworzenia programu umożliwiającego udzielanie bonifikaty przy 
zakupie gminnych działek budowalnych, dla osób które w określonym terminie wybudują dom- 
wniosek Pana Małkiewicza- wniosek skierowano do Wydz. GGR   
     - Wnioskowano, aby teren zieleni izolacyjnej wzdłuż Drogi Krajowej 45 został wykonany przed 
rozpoczęciem sprzedaży działek budowlanych- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek 
skierowano do Wydz. GGR  
i) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawczy 
   i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy; 
j) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy;  
k) w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok; 
l)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;    
m) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 2018 rok;        
n) w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych   
    przysługujących radnym; 
o) w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/301/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 czerwca  
    2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej; 
p) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami  
    Kilińskiego i Opolską w Krapkowicach.       
7. Radny Artur Thiel wnioskował o: 
    - ustawienie betonowego kosza na śmieci przy przejściu dla pieszych przy ul. Kilińskiego w  
      Krapkowicach- wniosek skierowano do Wydz. GKI 



    - podjęcie działań względem dwóch wysuszonych drzew klonu przy ul. Zuga w Krapkowicach-  
      wniosek skierowano do Wydz. GGR  
    - ustawienie koszy na śmieci przy ławkach przy ul. Przybrzeżnej w Krapkowicach (obok tarasu  
       widokowego)- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
8. Wnioskowano o rozważenie utworzenia łąk kwietnych na terenie miasta Krapkowice- wniosek  
    Pani Dziuk- wniosek skierowano do Wydz. GKI   
9. Wnioskowano o wystosowanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich pisma w sprawie uprządkowania  
    po wycince drzew dogi, ul. Strategicznej w Gwoździcach  oraz w sprawie wprowadzenia zakazu  
    poruszania się sprzętu po chodnikach podczas koszenia traw przy drogach wojewódzkich-  
    wniosek Pana Thiela i Pana Koppe- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
 
 
 
 
      Przewodniczący Komisji 
 
                         Werner Koppe  
 
 
 
Proszę przedstawić do Biura Rady Miejskiej pisemną odpowiedź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału.                                                                                                                                                                                                                                                                 


