
  

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 28 wrze śnia 2016 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań gospodarczych  
    Gminy za I półrocze 2016 r. 
2. Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji wniosków za I półrocze 2016 roku.  
3. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. Analizy zaległości podatkowych wobec Gminy 
    Krapkowice. 
4. Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej  
    oraz ilości dokonywanych przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice  
5. Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały: 

• w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. 
• w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 
• w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
• w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
• w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu 

mieszkalnego na rzecz najemcy 
• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w drodze 

przetargu 
• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym 

dzierżawcom i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów 
• w sprawie  przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 

2016-2023”. 
• w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/306/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 

30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia 
wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na dogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie 
miasta Krapkowice 

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic Kusocińskiego i Oleandrów w Krapkowicach 

• w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 
• w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 
• w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 
• w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako 

drogi publicznej na terenie gminy Krapkowice 
• w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok 

- Wnioskowano o przygotowanie wykazu dla radnych, w którym zostaną uwzględnione 
koszty szacunkowe oraz koszty poniesione na realizację poszczególnych zadań 
inwestycyjnych uwzględnionych w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej- wniosek 
Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GKI   
-  Wnioskowano o zdemontowanie płotu i utworzenie przejścia na ul. Broniewskiego w 
Krapkowicach- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do W ydz. GKI  

• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
• w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

6. Komisja podjęła negatywne stanowisko w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu części 
    bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Opolskiej  
    39- skierowano do Wydz. GGR   
7. Komisja podjęła pozytywne stanowisko w sprawie sprzedaży działek o nr 44,43,42 i 45 oraz  
    ich części z mapy 8 w Krapkowicach- skierowano do Wydz. GGR 
8. Komisja wnioskowała, aby pismo w sprawie nadania nazwy ronda zostało przekazane 



    zgodnie z kompetencjami do zarządcy drogi- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
9. Wnioskowano o ponowne umocowanie ogranicznika prędkości na łączniku pomiędzy ulicą 
    Limanowskiego a ulicą Słowackiego w Krapkowicach- wniosek Pani Kielar-wniosek  
    skierowano do Wydz. GKI  
10. Wnioskowano o wyrównanie żywopłotu przy ul. Staszica w Krapkowicach- wniosek 
      Pani Brzezi ńskiej- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
11. Wnioskowano o dokonanie przycinki gałęzi drzew przy ul. Opolskiej w Krapkowicach-    
      wniosek Pani Burzyk- wniosek skierowano do Wy dz. GGR  
12. Wnioskowano o ustawienie ławki w ciągu chodnika przy ul. Damrota w Krapkowicach-  
      wniosek Pana Małkiewicza- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
13. Wnioskowano, aby w ramach możliwości finansowych zostały ustawione ławki w ciągu  
      chodników przy ul: Prudnickiej i Opolskiej w Krapkowicach- wniosek Pani Brzezi ńskiej-   
      wniosek skierowano do Wydz. GKI  
14. Wnioskowano o zwrócenie się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie zmiany  
      lokalizacji przystanku autobusowego w Gwoździcach- przystanek umiejscowiony na  
      końcu sołectwa należałoby przenieść w okolice akwenów wodnych- wniosek radnego  
     Thiela- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
15. Wnioskowano o zwrócenie się do wykonawcy odbierającego odpady w celu ograniczenia  
      możliwości przejazdu śmieciarek przez ul. Cmentarną, Wiejską i  Polną w Steblowie (za 
      wyjątkiem odbierania odpadów) z uwagi na nie dostosowaną nawierzchnie dróg do  
      ciężkości samochodów ciężarowych – ruch przejazdu przekierować na ul. Ligonia w 
      Steblowie- wniosek Pana Mehlicha- wniosek skierowano do Wydz. GGR/ GKI    
16. Wnioskowano o wyczyszczenie studzienki deszczowej na ul. Kościuszki w Dąbrówce  
      Górnej- wniosek Pana Koppe- wniosek skierowano do Wydz. GKI   
17. Wnioskowano o uszczelnienie za pomocą smoły złączy odprowadzających wodę 
      deszczową  z ulicy Cmentarnej w Dąbrówce Górnej- wniosek Pana Koppe- wniosek 
      skierowano do Wydz. GKI  
18. Wnioskowano o zorganizowanie spotkania z Zarządem Dróg Wojewódzkich w celu  
      przeprowadzenia rozmowy nt. zmiany lokalizacji przystanków autobusowych na terenie 
      sołectwa Dąbrówki Górnej- wniosek Pana Koppe- wniosek skierowano do Wydz. GKI    
 
 
 
 
        Przewodnicząca Komisji 
 
                      Krystyna Brzezińska 
 
 
 
 
 
Prosz ę przedstawi ć do Biura Rady Miejskiej pisemn ą odpowied ź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału .                                                                                                                                                  


