
  

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2017 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Wnioskowano, aby na placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Krapkowicach: 
    - zdemontowano gong, a w jego miejsce wstawiono tablicę interaktywną bądź tablicę do  
      malowania kredą, 
    - ustawiono ławki w różnych miejscach (po obwodzie koła)  
    - ustawiono kamerę monitoringu w kierunku placu oraz oznakowano teren tablicą 
      informacyjną „obiekt monitorowany”- wnioski Pana Małkiewicza- wnioski skierowano  
      do Wydz. GKI  
2. Pozytywnie zaakceptowano sprawozdanie z działalności Spółki Gminnej ZGKiM za 2016  
    rok.  
    - Wnioskowano o dokonanie przycinki drzew na os 1000-lecia przy bloku nr 8 i przy bloku nr    
      11 oraz drzewa (lipy) na przysiółku posiłku w Rogowie Opolskim- wniosek Pani Kielar-  
      wniosek skierowano do Wydz. GGR   
3. Komisja wyraziła zgodę na sprzedaż budynku w Krapkowicach, przy ul Opolskiej 47-  
    stanowisko skierowano do Spółki ZGKiM  
4. Pozytywnie zaakceptowano informację nt. stanu przygotowań i zabezpieczeń Gminy 
    Krapkowice w razie wystąpienia powodzi.   
5. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie  
    „Odnowa wsi’. Plan na 2017 rok oraz  Informację nt. wykorzystania funduszów sołeckich.  
6. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z  
    organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy. 
7. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z działalności Krapkowickiej Pływalni Delfin za  
    2016 rok. 
8. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności  
    Krapkowickiego Domu Kultury za 2016 rok.   
9. Pozytywnie zaakceptowano Informację o stanie zaawansowania prac związanych z 
    kanalizacja sanitarną Gminy Krapkowice.  
10. Pozytywnie zaakceptowano Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla  
      Gminy Krapkowice za lata 2015- 2016. 
11. Pozytywnie zaakceptowano Informację o przyznanych w 2016 roku dotacjach celowych do  
      wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne.   
12. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 
     - w sprawie zgody na zamianę nieruchomości 
     - w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy  
       Krapkowice  
     - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz  
       najemcy 
     - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz  
       najemcy 
     - dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Krapkowice 
       instrumentem płatniczym 
     - w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok 
     - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej   
     - w sprawie uchwalenia m. planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic  
       Prudnickiej i Przemysłowej w Krapkowicach  
     - w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/184/2016 RM w Krapkowicach z dnia 25.02.2016 r.  
       w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice  
       na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na  
       ekologiczne  



    -  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym  
       dzierżawcom i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów    
    -  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony 
13. Komisja nie podjęła stanowiska w sprawie zmiany nazw ulic- zaproponowała, aby  
      na sesji czerwcowej zostały przedstawione propozycje nazw ulic wraz z uzasadnieniem 
      i wówczas zostanie podjęte stanowisko w tej sprawie- wniosek skierowano do Wydz.  
      GGR  
14. Wnioskowano o wystąpienie do Instytutu Pamięci Narodowej o opinię nt. osób, którymi  
      miałyby być uhonorowane ulice w Gminie Krapkowice - wniosek Pana Kowalczuka-  
      wniosek  skierowano do Wydz. GGR  
15. Wnioskowano aby, podczas dokonywania zmian nazwy ulic, nadać nazwy wszystkim  
      ulicom, które ich nie posiadają- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do  
      Wydz. GGR  
16. Wnioskowano o budowę ścieżki rowerowej bądź chodnika wzdłuż ul. Opolskiej, przed  
      wyprowadzeniem ruchu samochodów ciężarowych z centrum miasta na Drogę Krajową    
      nr 45- wniosek Pana Thiela- wniosek skierowano do Wydz. GK I  
17. Wnioskowano o wystosowanie pisma do Stowarzyszenia Opolskiego Klubu Golfowego  
      w sprawie przedstawienia propozycji wkładu własnego w naprawę drogi prowadzącej do  
      obiektu Akademia Golfa- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
18. Komisja podjęła decyzję, że zadanie dot. remontu drogi ul. Kościuszki w Rogowie 
      Opolskim (od nr 71 do nr 77) zostanie zaproponowane do przyszłorocznego  
      budżetu- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
19. Komisja podjęła decyzję o wystosowaniu pisma do Wspólnoty Mieszkaniowej, przy       
      ul. Limanowskiego 11 w Krapkowicach, z propozycją przekazania schodów wraz z drogą  
      pożarową właścicielowi budynku – forma przekazania do ustalenia- wniosek  
      skierowano do Wydz. GKI  
20. Wnioskowano o dokonanie naprawy lampy oświetleniowej na łączniku pomiędzy ulicą    
      Słowackiego a ulicą Staszica w Krapkowicach- wniosek Pani Kielar- wniosek  
      skierowano do Wydz. GKI  
21. Wnioskowano o odnowienie znaków poziomych na os. 1000-lecia w Krapkowicach- 
      wniosek Pani Kielar- wniosek skierowano do Wydz. GK I  
22. Wnioskowano o wyrównanie zapadniętej  kostki  drogowej na drodze usytuowanej przy  
      bloku nr 8 na Os. 1000-lecia w Krapkowicach (droga prowadząca do byłej kotłowni)-  
      wniosek Pani Kielar- wniosek skierowano do Wy dz. GKI   
23. Wnioskowano o dokonanie remontu cząstkowego drogi usytuowanej przy garażach  
      na Os. 1000- lecia w Krapkowicach  (przy ul. Słowackiego)- wniosek Pani Kielar-  
      wniosek skierowano do Wydz. GKI 
24. Wnioskowano ponownie o uzupełnienie pęknięć, które powstały w nawierzchni asfaltowej 
      na ul. Górnej w Krapkowicach- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do 
      Wydz. GKI  
25. Wnioskowano o wyrównanie nawierzchni drogi ul. Kasprowicza w Krapkowicach-  
      wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do W ydz. GKI 
26. Wnioskowano o wyrównanie drogi tłuczniem od mostu kolejowego do ul. Kolejowej  
      w Krapkowicach- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. GK I   
27. Wnioskowano o wystosowanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich pisma w sprawie likwidacji  
      trzech przejść dla pieszych na ul. Pruszkowskiej w Dąbrówce Górnej- przejścia w tych  
      miejscach nie spełniają odpowiedniej funkcji- wniosek Pana Koppe- wniosek  
      skierowano do wydz. GKI   
28. Wnioskowano, aby w piśmie do Zarządu Dróg Wojewódzkich uwzględnić również  
      dokończenie remontu chodnika przy ul. Opolskiej w Gwoździcach oraz wykonanie  
      chodnika bądź ścieżki łączącej sołectwo Rogów Opolski z sołectwem Gwoździce-  
      wniosek Pana Thiela- wniosek skierowano do Wydz. GK I  
29. Wnioskowano o ustawienie dwóch lamp oświetleniowych przy ul. Łąkowej w Gwoździcach-  
      wniosek Pana Thiela wniosek skierowano do Wydz. GKI   
 



 
30. Wnioskowano o uzupełnienie pęknięć, które powstały w nawierzchni asfaltowej na ul. 
      Wiejskiej w Steblowie oraz zamontowanie na tej ulicy progów zwalniających- wniosek  
      Pana Mehlicha- wniosek skierowano do Wydz. GK I  
 
 
 
 
 
        Przewodnicząca Komisji 
 
           Krystyna Brzezińska 
 
 
 
  


