
                                                                                                                                                                                                                                                          

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 26 wrze śnia 2018 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. postępu prac w zakresie budowy mostu  
    drogowego w Krapkowicach 
2. Pozytywnie zaopiniowano Informację z realizacji wniosków za I półrocze 2018 roku. 
3. Pozytywnie zaopiniowano Projekty uchwał: 
    - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  
      wsi Gwoździce;   
    - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych; 
    - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; 
    - w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/469/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 
       kwietnia 2018 r. 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 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  
       przestrzennego w rejonie ulic: Działkowej, Ligonia, 3 Maja i Ks. Koziołka w Krapkowice; 
     - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania    
       przestrzennego wsi Rogów Opolski; 
     - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  
        przestrzennego terenów inwestycyjnych w rejonie ulic: Prudnickiej i Przemysłowej  
        w Krapkowicach;  
     -  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  
        części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeka  
        Odrą.  
4. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań gospodarczych Gminy 
     za I półrocze 2018 roku.    
5. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. zaległości podatkowych wobec Gminy Krapkowice.  
6. Pozytywnie zaopiniowano Informację z realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej    
    oraz ilości dokonywanych przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice.  
7. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 
      - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  
      - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz  
        najemców  
      - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze 
        przetargu  
      - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  
      -  w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/131/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia  5  
         listopada 2015 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wynagrodzenie  
         inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.  
      - w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok.   
      - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  
      - w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-  
        gaśniczego dla OSP w Kórnicy 
      -  w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup nożyc hydraulicznych i rozpieracza  
         ramieniowego hydraulicznego dla OSP w Żużeli  
      - w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu  
        osobowego segment C, w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej w Krapkowicach   
      - w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/425/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 
        grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
        w Krapkowicach na 2018 rok.  



 8.   Komisja nie wyraziła zgody na sprzedaż działki nr 1091 i 1092 z mapy 4, obręb Kórnica-  
       skierowano do Wydz. GGR  
 9. Komisja wnioskowała o ujęcie w przyszłorocznym budżecie zadania dotyczącego 
       wykonania dokumentacji projektowej na budowę drogi, ul. Odrowążów  
       w Krapkowicach- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
 10. Komisja wnioskowała o ujęcie w przyszłorocznym budżecie zadania dotyczącego 
        wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. 3 Maja w  
        Krapkowicach (od ZEC do skrzyżowania z ul Odrowążów)- wniosek skierowano do  
        Wydz. GKI  
 11.  Wnioskowano o ujęcia w przyszłorocznym budżecie zadania dotyczącego opracowania  
        dokumentacji projektowej na budowę drogi, ul. Krótkiej w Krapkowicach- wniosek Pana  
        Kowalczuka- wniosek skierowano do Wydz. GKI    
 12. Wnioskowano o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków na wykonanie  
        dokumentacji projektowej na budowę łącznika- drogi w przysiółku Posiłek w Rogowie 
        Opolskim-  wniosek Pana Thiela- wniosek skierowano do Wydz. GK I.   
 13. Wnioskowano o ujęcie w przyszłorocznym budżecie remontu chodnika przy ul.  
         Kwiatowej w Krapkowicach- wniosek Pani Kielar- wniosek skierowano do Wydz.  
         GKI  
 14. Wnioskowano o wykonanie remontu chodnika przy ul. Dworcowej w Steblowie-  
         wniosek Pana Mehlicha- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
 15.  Wnioskowano o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków na wykonanie  
          dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Strażackiej wraz z łącznikiem drogi 
          prowadzącym do boiska w Dąbrówce 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 .                                                                                                                                                                                            
 


