
 

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW  
z posiedzenia w dniu 25 września 2019 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań gospodarczych Gminy za  
     I półrocze 2019 roku. 
2. Pozytywnie zaopiniowano Informacje z realizacji wniosków za I półrocze 2019 roku. 
3. Pozytywnie zaopiniowano Analizę zaległości podatkowych wobec Gminy Krapkowice.  
4. Pozytywnie zaopiniowano Informacje z realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej oraz 
     ilości dokonywanych przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice. 
     - Wnioskowano aby w ramach wykonywania modernizacji sieci wodociągowej na ul. Krótkiej w  
     Krapkowicach, został wykonany remont nawierzchni tej drogi- wniosek Pana Brzozowskiego-  
     wniosek skierowano do Wydz. GKI i Spółki WiK 
5. Pozytywnie zaopiniowano Informacje nt. postępu prac w zakresie budowy mostu drogowego  
     w Krapkowicach. 
6. Omówiono Stanowisko Burmistrza Krapkowic w sprawie lokalizacji nowego cmentarza 
    komunalnego w Krapkowicach. 
7. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
    -   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości; 
    -  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej  
        własność gminy Krapkowice; 
    -  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej  
        własności gminy Krapkowice; 
    -   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla  
        poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; 
    -   w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok; 
    -   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 
    -  uchylająca Uchwałę nr XXXI/351/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 czerwca 
        2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 
        rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym 
        Gminie Krapkowice oraz jego jednostkom organizacyjnym; 
    -  w sprawie emisji obligacji komunalnych; 
    -  w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie  
       ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za  
       inkaso; 
    -  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości; 
    -  w sprawie zmiany uchwały nr XIV/220/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 czerwca 
       2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele 
       związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych  
       na terenie Gminy Krapkowice; 
    - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  
       ulic Opolskiej i Limanowskiego w Krapkowicach; 
    -  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
       przestrzennego terenów w rejonie węzła autostradowego "Opole-Południe" w Dąbrówce    
       Górnej; 
    -  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
       przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach; 
    - w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup łodzi płaskodennej aluminiowej wraz  
        z osprzętem, pompy zanurzeniowej z osprzętem i umundurowania osobistego strażaka; 
    -  w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia  
        2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości  
       materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu; 



   8.  Komisja pozytywnie zaopiniowała przygotowanie do dyskusji projektu programu 
        umożliwiającego udzielenie bonifikaty przy zakupie gminnych działek budowlanych dla osób,  
        które w określonym terminie wybudują  dom- stanowisko skierowane do wydz. GGR   
  9. Wnioskowano o zaproszenie Radnych Rady Miejskiej w Krapkowicach na uroczystość 
        otwarcia nowo wybudowanego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4  
        w  Krapkowicach- wniosek Pana Małkiewicza- wniosek skierowano do Wydz. Oś.  
10. Wnioskowano o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie 
        ustawienia lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic: DW 415 - Sienkiewicza w Dąbrówce 
        Górnej, w celu ułatwienia wyjazdu samochodów z ul. Sienkiewicza oraz w sprawie utworzenia 
        przejścia dla pieszych na ul. Prószkowskiej w Dąbrówce Górnej (obręb skrzyżowania)-  
        wniosek Pana Koppe- wniosek skierowano do Wydz. GKI     
11.   Wnioskowano o naprawę urządzeń na placu zabaw w Gwoździcach- wniosek Pana Thiela-  
        wniosek skierowano do Wydz. GKI 
12. Wnioskowano ponownie o ustawienie trzech lamp oświetleniowych przy ul. Bocznej  
         w Gwoździcach oraz jednej lampy oświetleniowej przy ul Opolskiej w Gwoździcach (obok  
         budynku byłej szkoły) - wniosek Pana Thiela- wniosek skierowano do Wydz. GKI   
 
 
 
      Przewodniczący Komisji 
 
                         Werner Koppe  
 
        
                                                                                   Zastępca Przewodniczącego Komisji  
 
                                           Artur Thiel 
 
 
 
Proszę przedstawić do Biura Rady Miejskiej pisemną odpowiedź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału.                                                                                                                                                                                                                                                                 


