
  

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 21 grudnia 2016 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Wnioskowano o dokonanie wizji lokalnej i szczegółowe zapoznanie się z tematem 
    dotyczącym dojazdu do łąk w Żywocicach-  informację przedstawić Radzie Miejskiej celem  
    podjęcia ostatecznej decyzji- wniosek Pana Kowalczuka- wniosek skierowano do 
    Przewodnicz ącej komisji  
2. Przyjęto do wiadomości Informację dotyczącą inwestycji realizowanych przez Gminę 
    Krapkowice  
3. Pozytywnie zaakceptowano Plan Pracy Rady Miejskiej na 2017 rok 
4. Pozytywnie zaakceptowano sprawozdanie komisji z działalności za 2016 rok.  
5. Pozytywnie zaakceptowano Planu Pracy Komisji na 2017 rok.  
6. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 
    -  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w Krapkowicach z działalności  
     kontrolnej w 2016 roku. 
     - w sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.  
     - w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Kórnica na lata 2016-2022”. 
     - w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Pietna na lata 2016-2022”. 
     - w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Steblów na lata 2016-2022”. 
     - w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Ściborowice na lata 2016-2022”. 
     - w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Żużela na lata 2016-2022”. 
     - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu. 
     - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym  
       dzierżawcom. 
     - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi  
       Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek). 
     - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
       miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą. 
     - w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok. 
     - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  
     - w sprawie uchwalenia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,  
       energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2013-2028”. 
     - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/261/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 
       listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  
       i zwolnień od tego podatku.  
     - w sprawie przejęcia od Województwa Opolskiego zadnia pn.: „Wykonanie kanalizacji  
       deszczowej w ciągu ul. Opolskiej w Krapkowicach”- droga wojewódzka nr 415. 
     - w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5  
       w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice.  
7. Komisja nie wyraziła zgody na sprzedaż parkingu przy Drodze Krajowej 45- wyraziła zgodę  
    na wydzierżawienie ww. terenu- wniosek skierowano do Wydz. GGR  
8. Komisja wyraziła zgodę na przystąpienie do scalania terenu pomiędzy ul. Prudnicką (za 
    Stacją ORLEN) wzdłuż Drogi Krajowej DK 45 do planowanego cmentarza przy ul. 
    Limanowskiego w Krapkowicach- wniosek skierowano do Wydz. GGR  
9. Komisja nie wyraziła zgody na obniżenie stawki czynszu dzierżawnego na Targowisku  
    Miejskim w Krapkowicach- wniosek skierowano do Wydz. GGR 
10.  Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał 
     -  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krapkowice na rok 2017. 
     -  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
11. Wnioskowano o ponowne zwrócenie się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie 
      przeniesienia przystanku autobusowego w Gwoździcach- obecna lokalizacja przystanku 



      zagraża bezpieczeństwu osób korzystających z niego- wniosek Pana Thiela- wniosek  
      skierowano do Wydz. GKI   
12. Wnioskowano, aby na najbliższe spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg 
      Wojewódzkich zostali również zaproszeni radni i sołtysi sołectw przez, które  
      przebiegają drogi wojewódzkie- wniosek Pana Koppe- wniosek skierowana do  
      Sekretarza Miasta 
13. Wnioskowano o dokonanie z udziałem radnych i urzędników wizji lokalnej ulicy Kolejowej  
      w Krapkowicach w celu zobaczenia efektów prac remontowych i podjęcia decyzji  
      o dalszych działania względem niej- wniosek Pani Burzyk- wniosek skierowano do  
      Przewodnicz ącej komisji  
14.  Wnioskowano ponownie o usunięcie betonowej płyty przy moście kolejowym - wniosek  
       Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. GKI   
15.  Komisja przyjęła przedstawioną propozycję Zarządzenia Burmistrza w sprawie  
       wprowadzenia zasad wyboru zadań i przeprowadzenia konsultacji społecznych z  
       mieszkańcami Gminy Krapkowice dotyczących przeznaczenia części środków  
       określonych w projekcie budżetu Gminy Krapkowice na 2017 r. na realizację zadań  
       wskazanych przez mieszkańców- skierowano do Wydz. OST 
16.  Wnioskowano o dokonanie przeglądu tablic z nazwami ulic na terenie miasta i gminy-  
       stan techniczny tablic jest w bardzo złym stanie, tablice są nieczytelne - wniosek Pana  
       Koppe- wniosek skierowano- do Wydz. GKI.      
 17. Wnioskowano o podjęcie działań zmierzających do remontu wieży zegarowej bądź  
       jej zabezpieczenia- obiekt grozi katastrofą budowlaną- wniosek Pani Kielar- 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 .                                                                                                                             


