
  

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 22 czerwca 2016 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z wykonania budżetu, planu zadań 
    gospodarczych Gminy Krapkowice 
2. Pozytywnie zaakceptowano informację z realizacji wniosków za 2015 rok 
    - Wnioskowano o wymianę piasku w piaskownicy oraz o doposażenie w urządzenia 
      zabawowe placu zabaw  na Os. 1000-lecia w Krapkowicach (za blokiem nr 9)- wniosek 
      Pani Kielar-  wniosek skierowano do Wydz. GKI   
    - Wnioskowano o uzupełnienie brakującej części wiaty autobusowej usytuowanej przy ul.  
      Prudnickiej w Krapkowicach (obok Os. 1000-lecia)- wniosek Pani Kielar- wniosek 
      skierowano do Wydz. GKI   
    - Wnioskowano ponownie o usunięci traw i chwastów z chodników przy ul. Prudnickiej, ul.  
      Parkowej w Krapkowicach- wniosek Pani Kielar- wniosek skierowano do Wydz. GK I 
   -  Wnioskowano o uzupełnienie brakującej części drogi usytuowanej  pomiędzy bloku nr 8/9  
      na os. 1000- lecia w Krapkowicach- wniosek Pani Kielar- wniosek skierowano do  
      Wydz. GKI 
   -  Wnioskowano o uprzątnięcie terenu prowadzącego do Portu Jachtowego ”Marina”, przed  
      przybyciem grupy pielgrzymów z Francji - wniosek Pani Kielar- wniosek skierowano do 
      Wydz. GKI 
   -  Wnioskowano o zobowiązanie właścicieli prywatnych posesji do usunięcia traw i chwastów 
      z chodników usytuowanych przy ich posesjach- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek 
      skierowano do Stra ży Miejskiej   
  -  Wnioskowano o wykoszenie traw na działkach gminnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
      działki  usytuowanej na skrzyżowaniu ul. Dębowej z ul. Górną w Krapkowicach – wniosek  
      Pana Brzozowskiego- wniosek  skierowano do Wydz. GKI.  
  -   Wnioskowano o zobowiązanie właścicieli nieruchomości do przycinki gałęzi drzew na  
      ulicach: Damrota, 3 Maja, Kilińskiego w Krapkowicach- wniosek Pana Kowalczuka-  
      wniosek  skierowano  do Stra ży Miejskiej  
  -   Wnioskowano o utworzenie ulicy Damrota w Krapkowicach drogą jednokierunkową-  
      wniosek Pana Kowalczuka i Pana Małkiewicza- w niosek skierowano do Wydz. GKI  
  -   Wnioskowano o wyrównanie odcinka drogi, ul. Żeromskiego w Krapkowicach  (naprzeciw  
      ul. Kasprowicza)- podczas opadów deszczu tworzy się wodostan- wniosek Pana  
      Kowalczuka- wniosek skierowano do Wydz. GKI   
  -  Wnioskowano o wyrównanie zapadniętej części chodnika przy ul. Żeromskiego  
      w Krapkowicach- wniosek Pana Kowalczuka- wniosek skierowano do Wy dz. GKI   
  -   Wnioskowano o zniwelowanie ubytku w drodze- ul. Podgórna w Krapkowicach 
      (pomiędzy sklepem telefonicznym Orange a apteką „Poda Arkadami”)- wniosek Pana 
      Kowalczuka- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
  -   Wnioskowano o usunięcie dolnych gałęzi drzew przy wyjeździe z ul. Dębowej na ul.  
      Żeromskiego w Krapkowicach- wniosek Pani Szarek- wniosek skierowano do Wydz.  
      GGR    
   -  Wnioskowano o odnowienie (odmalowanie) znaków poziomych i przejść dla pieszych  
      w dolnej części dzielnicy Otmęt oraz na ul. Ks. Koziołka- wniosek Pani Szarek wniosek  
      skierowano do Wydz. GKI   
  -  Wnioskowano, aby w latach kolejnych na imprezie „ Dni Krapkowic” została  
      zwiększona liczba toalet przenośnych- wniosek Pani Szarek- wniosek skierowano do  
      KDK   
  -   Wnioskowano o uprzątniecie lasku przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach (znajduje się  
      tam dużo szkła)- wniosek Pani Szarek- wniosek skierowano do Wydz. GKI   
  -   Wnioskowano o usunięcie uschniętego drzewa i zagospodarowanie tego miejsca- ul.     



       Prudnicka w Krapkowicach ( obok sklepu motoryzacyjnego)- wniosek Pani Kielar-   
       wniosek skierowano do Wydz. GGR  
  -   Wnioskowano o dokonanie przycinki krzaków przy ul Kolejowej w Krapkowicach-  
      wniosek Pani Burzyk- wniosek skierowano do Wydz. GG R 
  -   Wnioskowano o rozważenie wprowadzenia ograniczenia tonażu albo zmiany organizacji  
      ruchu na ul. Kolejowej w Krapkowicach  - wniosek Pani Burzyk- wniosek skierowano  
      do Wydz. GKI  
  -   Wnioskowano o rozważenie wprowadzenia „zakazu poruszania się rowerem” na 
      Placu Gagarina w Krapkowicach – wniosek Pani Burzyk- wniosek skierowano do  
      Wydz. GKI  
  -   Wnioskowano o uzupełnienie brakujących kostek brukowych na chodnikach przy ulicach:  
      3 Maja, Drzymały  Krapkowicach- wniosek Pana Thiela –wniosek skierowano do Wydz.  
      GKI     
  -   Wnioskowano o usunięcie trzech drzew z chodnika przy ul. Pocztowej  
      w Krapkowicach- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do  Wydz. GGR  
  -   Wnioskowano o sukcesywne obniżanie wysokich krawężników przy przejściach dla  
      pieszych, ze szczególnym uwzględnieniem krawężników przy ul. Ks. Duszy, ul.  
      Żeromskiego,  ul. Ks. Koziołka  w Krapkowicach  – wniosek Pana Kowalczuka- wniosek  
      skierowano do Wydz. GKI  
3.  Pozytywnie zaakceptowano informację nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
     gminy, lokalami użytkowymi i lokalami socjalnymi  
4.  Wnioskowano o zobowiązanie właściciela do odnowienia elewacji budynku usytuowanego 
     na skrzyżowaniu  ul. Głowackiego  z ul. Drzymały w Krapkowicach – wniosek Pana  
     Koppe- wniosek skierowano do Stra ży Miejskiej  
5.  Wnioskowano o zobowiązanie właściciela do odnowienia murku przy ul. Prudnickiej  
     w Krapkowicach (obok sklepów handlowych)- wniosek Pani Kielar- wniosek 
     skierowano do Stra ży Miejskiej 
6.  Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 
    -  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  
        sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2015 rok    
    -  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2015 rok.  
    -  w sprawie zawarcia umowy o współdziałaniu z Gminą Chrząstowice, Izbicko  
       Komprachcice, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa, Walce, Zdzieszowice. 
    -  w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/301/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19  
       czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej. 
    -  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok 
    -  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
    -  w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele p. w.  
       św. Apostołów Filipa i Jakuba Starszego w Rogowie Opolskim  
    -  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Krapkowice za 2015 rok. 
    -  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.  
    a) Wnioskowano o przygotowanie sprawozdania, w którym zostaną ujęte informacje nt. 
    ilości spraw, w których gmina była zobowiązana do wydzielenia i wykupu terenów (tereny 
    zajęte pod drogi) oraz jakie z tego tytułu wynikły zobowiązania finansowe- sprawozdanie 
    przedstawić na grudniowej Komisji Gospodarki i Finansów- wniosek Pana Kowalczuka- 
    wniosek skierowano do Wydz. GGR.   
    - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości  
    - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i odstąpienie od obowiązku 
      przetargowego trybu zawarcia tej umowy 
    - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu 
      dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 
    - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu 
      dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 
    - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla 
      poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 



    - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
       odpadami komunalnymi  
    - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  
      komunalnymi  składanej przez właściciela nieruchomości.   
    - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
      i ustalenia stawki tej opłaty 
    - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości płaty za gospodarowanie odpadami  
      komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
    - w sprawie emisji obligacji komunalnych  
    - w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie 
      Krapkowice realizacji zadania publicznego przez gminy: Chrząstowice, Lubsza, Popielów,  
      Strzeleczki, Prószków, Niemodlin, Turawa, Tułowice i Dąbrowa. 
    - w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 
      powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia, poza miejscem 
      sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 
      podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice.  
7. Komisja podtrzymała stanowisko w sprawie udzielenia bonifikaty w wysokości 30% od ceny 
    sprzedaży działki nr 794/14 i 1120/2 z mapy 13 położonej przy ulicach: Reja- Dąbrowskiej  
    w Krapkowicach-wniosek skierowano do Wydz. GGR 
8. Komisja podtrzymała stanowisko w sprawie sfinansowania 50%  wartości wykupu 
    pasa gruntu o powierzchni 0,0684 ha z działki 475 z mapy 1, obręb Żywocice- wniosek  
    skierowano do Wydz. GGR  
 
 
        Przewodnicząca Komisji 
 
                      Krystyna Brzezińska 
 
 
 
 
 
Prosz ę przedstawi ć do Biura Rady Miejskiej pisemn ą odpowied ź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału .                                                                                                                             


