
  

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 27 kwietnia 2016 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z funkcjonowania Spółki Gminnej ZGKiM  
    po okresie zimowym.  
    - Wnioskowano o monitowanie do właścicieli nieruchomości o odnawianie elewacji  
     budynków w obrębie rynku, ze szczególnym uwzględnieniem kwiaciarni „Margaret”-  
     wniosek Pana Holineja- wniosek skierowano do Stra ży Miejskiej i ZGKiM  
2.  Pozytywnie zaakceptowano Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie  
     wystąpienia powodzi.  
3.  Informacja nt. udzielonych zamówień publicznych w 2015 roku i I kwartale 2016 roku. 
4.  Wnioskowano o uprzątnięcie odpadów oraz zeszłorocznych liści wokół żywopłotów na Os. 
      XXX-lecia w Krapkowicach- wniosek Pana Holineja- wniosek skierowano  
      do Wydz. GKI  
5.  Wnioskowano o doprowadzenie do stanu pierwotnego żywopłotu na Osiedlu XXX-lecia  
     w Krapkowicach (w miejscu, w którym była prowadzono wymiana rurociągu przez firmę 
     ECO)- wniosek Pana Holineja- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
6.  Wnioskowano o zobligowanie firmy ZAMPAP do naprawy chodników przy ul. Kolejowej  
     w Krapkowicach- wniosek Pani Kielar- wniosek skierowano do wydz. GK I  
7.  Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie „Odnowa Wsi”. Plan na  
      2016 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich za 2015 rok.  
8.   Wnioskowano o wymianę dwóch pękniętych płyt chodnikowych na chodniku przy ul.  
      Kilińskiego w Krapkowicach- wniosek Pana Kowalczuka- wniosek skierowano do  
      Wydz. GKI  
9.   Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy  
      z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy. 
10. Pozytywnie zaakceptowano Informację o stanie zaawansowania pracy związanych  
      z kanalizacją sanitarną Gminy Krapkowice. 
11. Wnioskowano o prawidłowe i widoczne zabezpieczenie ubytku w drodze- ul. Chrobrego  
      w Krapkowicach- wniosek pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do W ydz. GKI 
12. Pozytywnie zaakceptowano Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla  
      Gminy Krapkowice. 
13. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał w sprawach: 
    a)  ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Krapkowice 
    b)  uchylenia uchwały nr IV/49/03 r. Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 stycznia  
         2003 r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego.  
    c)  zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok 
 - Wnioskowano o dokonanie wyceny kosztów budowy odcinka chodnika na łuku drogi,  
           ul. Kilińskiego (przy Hali Sportowej) oraz wprowadzenie tego zadania do planów  
           remontowych- wniosek Pana Kowalczuka-  wniosek skierowano do Wydz. GKI    
           - Wnioskowano o odnowienie parkietu w oddziale Przedszkola Publicznego nr 1 
           w Krapkowicach- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. O ś.   
    d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
    e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
       przy ul. Limanowskiego w Krapkowicach. 
    f) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn.  
       budowa ronda wraz z przebudową nawierzchni jezdni drogowej wojewódzkiej nr 409 
       i nr 415 (ul. Opolska, ul. 1 Maja, ul. Głowackiego) w miejscowości Krapkowice. 
14. Wnioskowano o uzupełnienie kilku ławek na rynku w Krapkowicach- wniosek Pani  
      Brzezińskiej- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
15. Wnioskowano o uporządkowanie i objęcie nadzorem Straży Miejskiej schodów przy Galerii  



      Centrum w Krapkowicach, prowadzących do Restauracji „Zamkowy Młyn”- w godzinach 
      porannych i popołudniowych przesiadują tam grupy uczniów uczęszczających do 
      Zespołu Szkół Zawodowych w Krapkowicach i zanieczyszczają teren- wniosek Pani  
      Brzezińskiej- wniosek skierowano do Wydz. GKI i Stra ży Miejskiej    
16. Wnioskowano o wypełnienie ubytku w drodze na Os. XXX-lecia w Krapkowicach  
      (pomiędzy blokami: 8 i 11)- wniosek Pana Holineja- wniosek skierowano do Wydz. GKI   
17. Wnioskowano o monitowanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie utworzenia 
      studzienki deszczowej w okolicach ul. Prudnickiej 5 w Krapkowicach- wniosek Pani  
      Brzezińskiej - wniosek skierowano do Wydz. GKI  
18. Wnioskowano, aby przed rozpoczęciem realizacji zadania związanego z odbudową  
      chodnika przy ul. Pocztowej, rozważyć usunięcie drzew z tego chodnika- wniosek  
      Pan Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wydz . GGR 
19. Wnioskowano o zobligowanie firmy Paul Schockomohle do partycypacji kosztów  
      związanych z przywróceniem do stanu pierwotnego drogi prowadzącej do akwenu GOLD-  
      wniosek  Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GKI   
20. Wnioskowano o uzupełnienie brakujących kostek chodnikowych na chodniku przy  
      ul. 3 Maja w Krapkowicach (obok pojemnika na odzież używaną)- wniosek Pana  
      Thiela-wniosek skierowano do Wydz. GKI  
21. Wnioskowano o usunięcie drzewa iglastego przy ul. Stawowej w Gwoździcach- wniosek  
      Pana Thiela- wniosek skierowano do Wydz. GGR  
22. Wnioskowano o wyrównanie zapadniętej kostki brukowej na wjeździe na targowisko przy  
      ul. Drzymały w Krapkowicach- wniosek Pana Koppe- wniosek skierowano do Wydz.  
      GKI   
23. Wnioskowano o uzupełnienie ubytku w dolnej części parkingu samochodowego 
      usytuowanego pomiędzy ulicą Opolską a ul. Drzymały w Krapkowicach- wniosek Pana 
      Koppe- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
24. Wnioskowano o ujęcie w planach remontowych, remontu parkingu usytuowanego 
      pomiędzy ulicą Opolską a ul. Drzymały w Krapkowicach- wniosek Pana Koppe- wniosek 
      skierowano do Wydz. GKI  
25. Komisja przyjęła propozycję w sprawie podwyższenia stawek opłat za odbiór odpadów 
      komunalnych selektywnie zbieranych: - zaproponowano, aby stawka opłaty za wywóz  
      odpadów w gospodarstwie domowym liczącym od 1 do 4 osób wynosiłaby 12,50/od osoby 
      natomiast stawka opłaty za każda kolejną osobę w gospodarstwie domowym wynosiłaby  
      6 zł- wniosek skierowano do GRR  

 
 
        Przewodnicząca Komisji 
 
                      Krystyna Brzezińska 
 
 
Prosz ę przedstawi ć do Biura Rady Miejskiej pisemn ą odpowied ź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału .                                                                                                                                                                                                        


