
WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 26 lutego 2020 r. 

______________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. realizacji uchwały Rady Miejskiej dot. gospodarowania 
    gminnym zasobem nieruchomości. 
2. Pozytywnie zaopiniowano Informację z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu  
    o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice. 
3. Pozytywnie zaopiniowano Informację dotyczącą inwestycji realizowanych przez Gminę  
    Krapkowice. 
4. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
    -  w sprawie ustalenia lokalizacji przystanków autobusowych w miejscowości Dąbrówka Górna  
       i Gwoździce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 415; 
    -  w sprawie ustalenia lokalizacji nowego cmentarza komunalnego; 
    -  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
       przestrzennego w rejonie ulic: 3 Maja i Karola Miarki w Krapkowicach; 
    -  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok; 
    -  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 
    -  w sprawie emisji obligacji komunalnych; 
    -  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
       odpadami komunalnymi; 
    -  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla  
       poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; 
    -  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu; 
    -  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości; 
    -  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości dotychczasowemu najemcy i odstąpienie 
       od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy; 
    -  w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy; 
        - wnioskowano o rozszerzenie paragrafu 4, projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych 
          wymogów raportu o stanie gminy, o dodatkowe obszary: 
          8) ochrona zdrowia; 
          9) budownictwo mieszkaniowe; 
          10) zieleń miejska i zadrzewienie; 
          11) programy profilaktyczne; 
          12) profilaktyka prorodzinna w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej  
                i prawnej- wniosek Pana Misiewicza- wniosek skierowano do Wydz. OST  
    -  w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu „ Czas na przesiadkę w Aglomeracji  
       Opolskiej” 
    -  w sprawie zmiany uchwały Nr XII/144/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 listopada  
       2019 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w 
       zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
       odpadów sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 
5. Wnioskowano o przekazanie wozu strażackiego z sołectwa Kórnica do miasta partnerskiego  
    Rohatyn- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do Sekretarza Miasta/Wydz. SO 
6. Wnioskowano o przychylenie się do wniosku parafii Dąbrówka Górna w sprawie wsparcia 
    finansowego przy remoncie organów kościelnych- wniosek Pana Koppe- wniosek skierowano  
    do BF      

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


