
WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 13 kwietnia 2022 r. 

______________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z działalności Spółki Gminnej ZGKiM za 2021 rok. 
    - Wnioskowano o zaktualizowanie cennika dzierżawy słupów ogłoszeniowych na terenie Miasta 
    i Gminy w Krapkowicach-  wniosek Pana Misiewicza- wniosek skierowano do Spółki ZGKiM. 
2.  Pozytywnie zaopiniowano Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie  
     wystąpienia powodzi. 
    - Wnioskowano o podjęcie działań, zmierzających do budowy łącznika między budynkami 
       remizy OSP w Rogowie Opolskim- wniosek Pana Thiela- wniosek skierowano do Wydz. SO  
    -  Wnioskowano o podjęcia działań zmierzających do zmobilizowania strażaków do podnoszenia  
       kwalifikacji poprzez wyrabianie prawa jazdy kat. C, które umożliwią kierowanie wozami     
       bojowymi- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wydz. SO      
3. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. udzielonych zamówień publicznych w 2021 roku i I 
     kwartale 2022 roku. 
4. Pozytywnie zaopiniowano informację nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie 
     „Odnowa Wsi”. Plan na 2022 rok. Informacja 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 Pływalni „Delfin” za  
     2021 rok.  
7.  Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności  
     Krapkowickiego Domu Kultury. 
8.  Pozytywnie zaopiniowano Informację o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją 
     sanitarną Gminy Krapkowice. 
9.  Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. dotacji celowych przyznanych w 2021 roku. 
10. Pozytywnie zaopiniowano: 
 - Projekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/414/2022 Rady Miejskiej  
     w Krapkowicach z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu  
     w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego 
     zasady prowadzenia tego handlu; 
 -  Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału  
     w nieruchomości na rzecz jej współwłaściciela; 
 - Projekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu  
     nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej; 
 -   Projekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości  
     stanowiącej własność Gminy Krapkowice; 
 -   Projekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału  
      w nieruchomości wspólnej na rzecz innego współwłaściciela; 
 - Projekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową 
     nieruchomości stanowiących własność Gminy Krapkowic; 
 -   Projekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości; 
 - Projekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  
     dotychczasowym dzierżawcom; 
 -   Projekt uchwały nr 10 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  
     nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami  
     komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz  
     opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 
  -  Projekt uchwały nr 11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2022 rok; 
  -  Projekt uchwały nr 12 w sprawie zmiany wpf 
  -  Projekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. 



11. Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o wykup części działki 67/1 z mapy 8 przy  
        ul. Pułaskiego 4-8  w Krapkowicach-  skierowano do Wydz. GGR  
12. Komisja przychyliła się do wniosku w sprawie podjęcia działań zmierzających do 
        zabezpieczenia posesji, przy ul. Parkowej 17 w Krapkowicach, przed zalewaniem wodami  
        opadowymi- skierowano do Spółki WiK  
13.  Komisja przychyliła się do wniosku w sprawie usunięcia dwóch drzew (Tuji) na cmentarzu  
        komunalnym, przy ul. Staszica w Krapkowicach (obok grobu nr 24)- skierowano do Wydz. IU/  
        GGR 
 

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


