
                                                                                                                                                                                                                                                          

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 21 lutego 2018 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. 
    gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.  
2. Pozytywnie zaopiniowano Informację z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia  
    Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice. 
3. Przyjęto informację nt. Orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o  
    naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej.    
4.  Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 
    - w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2018 rok 
    - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
    - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości  
      niezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania  
      nieruchomości przyległej 
   -  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze  
      bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 
   -  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.  
   -  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze  
      przetargu. 
   -  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym  
      dzierżawcom  
    - w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2018 
    - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
      zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul.  
      Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej). 
   -  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
      przestrzennego wsi Dąbrówka Górna. 
   -  w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
      bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2018". 
   -  w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18  
      marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy  
      Krapkowice" 
   -  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
   -  w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/434/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach  
      z dnia 15 grudnia 2017 r. dotyczącej uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i  
      modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych. 
5. Komisja podjęła decyzję o ogłoszeniu kolejnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż  
    nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Krapkowicach przy ul.  
    Opolskiej 100B, obniżając cenę wywoławczą do 250 tys. zł- stanowisko przekazano do  
    Wydz. GGR 
6. Wnioskowano o rozważenie wprowadzenia do budżetu zadania dot. sporządzenia  
    dokumentacji na przebudowę drogi na os. 1000-lecia pomiędzy blokiem nr 8 a sklepem  
    Lewiatan- wniosek Pani Kielar- wniosek skierowano do Wydz. GK I  
7. Wnioskowano o uzupełnienie pęknięć w asfalcie na drodze, ul Wiejskiej w Steblowie-  
    wniosek Pana Mehlicha- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
8. Wnioskowano o dostawienie lamp oświetleniowych przy ul. Cmentarnej oraz przy 
    skrzyżowaniu  ul. Wiejskiej z  ul. Ogrodową w Steblowie- wniosek Pana Mehlicha-  
    wniosek skierowano do Wydz. GKI  
9.  Wnioskowano o zamontowanie lustra drogowego na ul Krótkiej w Steblowie (przy ostrym  
     zakręcie)- wniosek Pana Mehlicha- wniosek skierowano do Wydz. GKI    



 
10. Wnioskowano o uzupełnienie opraw oświetleniowych w lapach drogowych przy ul.  
      Opolskiej w Gwoździcach (za transformatorem  oraz na zakręcie przy pomniku)- wniosek  
      Pana Thiela- wniosek skierowano do Wydz. GKI   
11. Wnioskowano o rozważenie możliwości zamontowania lampy oświetleniowej na słupie  
      ustawionym przy skrzyżowaniu ul. Opolskiej z ul. Leśną w Gwoździcach- wniosek Pana  
      Thiela- wniosek skierowano do Wydz. GKI   
12. Wnioskowano o zamontowanie dodatkowej lampy oświetleniowej przy ul. Wyzwolenia w  
      Dąbrówce Górnej  oraz dokonanie wymiany opraw oświetleniowych (na LEDowe) w 
      lampach przy ul. Granicznej i Krótkiej w Dąbrówce Górnej- wniosek Pana Koppe-  
      wniosek skierowano do GKI  
14. Wnioskowano o rozważenie możliwości nadania adresu szatni sportowej usytuowanej na   
      boisku w Dąbrówce Górnej- wniosek Pana Koppe- wniosek skierowano do Wydz. G GR  
15. Wnioskowano o uzupełnienie smołą pęknięć w asfalcie na ul. Cmentarnej, ul. Granicznej   
      i ul. Prószkowskiej w Dąbrówce Górnej- wniosek Pana Koppe - wniosek skierowano do  
      Wydz. GKI 
16. Wnioskowano o dokonanie remontu cząstkowego nawierzchni drogi, ul. Górnej w  
      Krapkowicach- wniosek pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do  Wydz. GKI  
17. Wnioskowano o ponowne wyrównanie nawierzchni pod matami przerostowymi na  
      terenie siłowni zewnętrznej przy ul. Mickiewicza w Krapkowicach- wniosek Pana  
      Małkiewicz- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
18. Wnioskowano o dokonanie remontu cząstkowego na  ulicy Staszica oraz na ul.  
      Limanowskiego w Krapkowicach- 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 .                                                                                                                            
 


