
                                                                                                                                                                                                                                                          

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 25 kwietnia 2018 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z działalności Spółki Gminnej ZGKiM za 2017 rok.  
2. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. stanu przygotowań i zabezpieczeń Gminy  
    Krapkowice w razie wystąpienia powodzi. 
3. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. udzielonych zamówień publicznych w 2017 roku  
    i I kwartale 2018 rok.  
4. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie  
    „Odnowa Wsi”. Plan na 2018 rok oraz Informację nt. wykorzystania funduszów sołeckich.    
5. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 
    z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy.  
6. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z działalności Krapkowickiej Pływalni Delfin za  
    2017 rok. 
7. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności  
    Krapkowickiego Domu Kultury za 2017 rok. 
8. Pozytywnie zaopiniowano Informację o stanie zaawansowania prac związanych z  
    kanalizacją sanitarną Gminy Krapkowice 
9. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. dotacji celowych przyznanych w 2017 roku.   
10. Wnioskowano o ponowne wprowadzenie do załącznika nr 8, uchwały budżetowej, zadania  
      pn. remont chodników przy ulicy Kwiatowej w Krapkowicach- wniosek Pani Kielar-  
      wniosek skierowano do Wydz. GKI  
11.  Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 
      - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  
      przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej w Rogowie Opolskim – część  
      wschodnia. 
      - 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 miejscowego planu zagospodarowania  
     przestrzennego w rejonie ulic: 3 Maja i Alei Jana Pawła II w Krapkowicach. 
     - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
      przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, 
      Transportową i rzeką Odrą. 
     - w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok 
     - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
     - w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez  
     Uniwersytet Opolski pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego 
     przy ul. Opolskiej 48 w Opolu" 
     - w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz miasta Opole 
     - w sprawie przekazania dotacji celowej na zadanie pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 45  
      na odcinku Rogów opolski - węzeł Opole Południe". 
     - w sprawie przekazania dotacji celowej na zadanie pn. "Przebudowa DW 415 ul. Opolskiej  
       w Krapkowicach na odcinku od ul. Drzymały do ul. Dworcowej. Etap I od ul. Drzymały do  
       ul. Wodnej" 
     - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  
     - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze  
       przetargu 
     - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.  
12.  Komisja negatywnie zaopiniowała kupno pasa gruntu z działki 2011/7 o szerokości 2 m-  
       wniosek skierowano do Wydz. GGR 



 
    
13. Wnioskowano o wyegzekwowanie od Starosty Powiatowego wyższej dotacji na budowę  
      drugiej przeprawy mostowej, w ramach przekazywanych działek na rzecz rozbudowy  
      szpitala oraz o podjęcie rozmów z włodarzami gmin ościennych w sprawie partycypacji   
      kosztów budowy tego mostu- wniosek Pana Kowalczuka- wniosek skierowano do II  
      Zastępcy Burmistrza 
14. Wnioskowano o objęcie remontami cząstkowymi całej nawierzchni ulicy Limanowskiego  
      w Krapkowicach- wniosek Pani Kielar- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
15. Wnioskowano o monitowanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie uzupełnienia 
      ubytku w drodze- ulica Prudnicka (przy wjeździe na ulicę Staszica)- wniosek Pani Kielar- 
      wniosek skierowano do Wydz. GKI 
16. Wnioskowano o uzupełnienie ubytków w drodze- ul. Krasińskiego w Krapkowicach (na  
      odcinku od Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 do cmentarza komunalnego)- wniosek  
      Pani Kielar- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
17. Wnioskowano o dokończenie prac remontowych- ul. Słowackiego w Krapkowicach-  
      wniosek Pani Kielar- wniosek skierowano do Wydz. GK I 
18. Wnioskowano o dokończenie remontu drogi na przysiółku Posiłek w Rogowie Opolskim  
      (na odcinku od kapliczki do drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych)- wniosek Pana  
      Thiela- wniosek skierowano do Wydz. GKI   
19. Wnioskowano o wykonanie dokumentacji projektowej na ustawienie trzech lamp  
      oświetleniowych przy ul. Bocznej w Gwoździcach (od pomnika do drogi krajowej 45)-  
      wniosek Pana Thiela- wniosek skierowano do Wydz. GK I   
20. Wnioskowano o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków finansowych na 
      wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej 415 na odcinku 
      od wiaduktu autostradowego w Rogowie Opolskim do firmy Metsa Tissue w Krapkowicach  
      oraz utworzenie chodnika ”- wniosek Pana Thiela- wniosek skierowano do Wydz. GK I       
21. Wnioskowano o rozważenie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na ul. Ligonia  
      w Krapkowicach- mieszkańcy przechodzą pomiędzy dwoma sklepami, nie zważając na  
      poruszające się samochody po tej drodze- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek  
      skierowano do  GKI 
22. Wnioskowano o wystosowanie pisma do kierownictwa hipermarketu Aldi w sprawie  
      wyodrębnienia z terenu zielonego, przejścia, które umożliwi klientom sklepu swobodne  
      poruszanie- wniosek Pana Holineja- wniosek skierowano do Wydz. GKI.  
23. Wnioskowano o ustawienie lustra drogowego przy ul. Opolskiej w Gwoździcach  
      (na przeciw ul. Dolnej)- wniosek Pana Thiela- wniosek skierowano do Wydz. GK I 
        
       
 
 
 
 
              Przewodnicząca Komisji 
 
                           Krystyna Brzezińska  
 
 
 
Prosz ę przedstawi ć do Biura Rady Miejskiej pisemn ą odpowied ź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału .                                                                                                                                                                                    
 


