
 
 
 

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 17 listopada 2011 r. 

__________________________________________________________ 
 
 
1.Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji programu budowy kanalizacji 
sanitarnej oraz ilości dokonywanych przyłączy przez mieszkańców Miasta i Gminy 
Krapkowice. 
2. Pozytywnie zaakceptowano propozycję stawek podatków i opłat lokalnych na 2012 
rok, akceptując wniosek Komisji Spraw Społecznych o wykreślenie z projektu 
uchwały nr 6 w sprawie opłaty od posiadania psów, paragrafu nr 6 w brzmieniu: 
„opłaty od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania jednego psa 
utrzymywanego przez właściciela do pilnowania budynku mieszkalnego nie 
wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego”. 
3.Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. przygotowania do akcji Zima 2011/2012 

• Wnioskowano o uzupełnienie znaków drogowych określających dopuszczalną 
masę tonażu w tabliczki  z napisem : „ za wyjątkiem ciągników rolniczych”   - 
wniosek Pana Brysia- wniosek skierowano do Wydz. GK I 

4. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice          
w Programie „Odnowa Wsi”, plan na 2012 rok; informacja nt. wykorzystania 
funduszów sołeckich. 
5. Pozytywnie zatwierdzono  Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi    
i innymi podmiotami na 2012 rok. 
6. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 

• w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 
• w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu. 
• w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/460/2006 RM  w Krapkowicach z dnia   

20 października 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących    
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. 

• w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/324/2000 Rady Miejskiej w Krapkowicach     
z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego „ZGM” w Krapkowickich w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

• w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krapkowic 
• w sprawie zmiany uchwały Nr VI/52/2007 z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
• w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2011 rok. 

7. Wnioskowano o przygotowywanie projektów uchwał  formatu A4 - wniosek Pana 
Czapluka- wniosek skierowano do naczelników i kiero wników wydziałów. 
8. Wnioskowano o postawienie kontenera na boisku LZS w Dąbrówce Górnej            
z przeznaczeniem na szatnię dla zawodników piłki nożnej- wniosek Pana Thiela- 
wniosek skierowano do Wydz. GKI 
 
 
 



 
9. Wnioskowano o podjęcie działań zmierzających do budowy  nawierzchni drogi- 
ulica Działkowa- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do G KI 
10. Wnioskowano o zabezpieczenie terenu wokół wapienników( grozi zawaleniem) 
przy ul. Opolskiej- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do GKI 
11. Wnioskowano o ponowne monitowanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich               
w sprawie obrysowania drogi -ul. Opolskiej  pasami poziomymi od Dąbrówki Górnej 
do Krapkowic.- wniosek Pana Czapluka- wniosek skierowano do GKI 
12. Wnioskowano o: 

• dokonanie przeglądu lamp oświetleniowych  przy  ul. Głowackiego 
• pozostawienie otwartej dla mieszkańców bramy  na cmentarzu komunalnym    

w Krapkowicach - od strony  Osiedla 1000-lecia  
• zaangażowanie osób bezrobotnych w okresie zimowym, w porozumieniu 

z  Urzędem Pracy,  do przeprowadzania dzieci idących do/ze szkoły 
w godzinach porannych i popołudniowych  przez przejścia dla pieszych przy 
skrzyżowaniach  ulic Księdza Koziołka i Kilińskiego oraz  Głowackiego i Szkolnej  

• namalowanie pasów poziomych wzdłuż ul. Ks. Koziołka  umożliwiających 
łatwiejszy dojazd do ścieżki rowerowej-wnioski Pana Ro żałowskiego- 
wnioski skierowano do Wydz. GKI i O światy 

13. Wnioskowano o usunięcie   chwastów  z chodnika  przy ul. Sądowej (koło 
Szpitala)- wniosek Pana Krajki- wniosek skierowano do GKI 
14.Wnioskowano o przygotowanie na  Sesję Rady w dniu 23 listopada 2011r.  
projektu uchwały  w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP       
o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębienia koryta rzeki 
Odra- wniosek Pana Ro żałowskiego - skierowano do wydz. GGR 
14. Wnioskowano o przycięcie koron drzew ,ewentualne usuni ęcie drzew  przy 
wyjeździe z ulicy Kozielskiej na Obwodnicę Raciborską  - drzewa  ograniczają 
widoczność - wniosek Pana Brysia- wniosek skierowano do GKI 
 
 
 
        Przewodniczący Komisji 
 
           mgr Andrzej Krajka 
 
 
 
Prosz ę w terminie 2 tygodni przedstawi ć do Biura Rady Miejskiej pisemn ą 
odpowied ź nt. realizacji wniosków skierowanych do danego Wyd ziału  
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