
 
 
 

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 15 grudnia 2011 r. 

__________________________________________________________ 
 
 
1.Pozytywnie zaakceptowano projekt budżetu Gminy Krapkowice na 2012 rok. 
2.Pozytywnie zaakceptowano Plan Pracy Rady Miejskiej i Plany Pracy Komisji               
na 2012 rok. 

• Wnioskowano o przesunięcie w Planie Pracy Komisji Gospodarki i Finansów 
tematu „Informacja nt. Budowy Sali gimnastycznej w Żywocicach” z miesiąca 
czerwca na miesiąc kwiecień- wniosek Pana Krajki- wniosek skierowano            
do przewodnicz ącego komisji i Biura Rady 

3.Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia 
regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice. 

• Wnioskowano o rozważenie rozdysponowania worków do segregacji odpadów 
na sołectwa poprzez sołtysa lub Firmę Veolia, w trakcie  odbierania odpadów 
segregowanych i pozostawiania takiej liczby worków, jaka jest odbierana        
z danej posesji - wniosek Pana Thiela- wniosek skierowano do Wydzia łu 
GGR 

• Ponownie wnioskowano o usunięcie chwastów z chodnika przy ul. Sądowej w 
Krapkowicach - wniosek Pana Krajki - wniosek skierowano do Wydział u 
GKI 

4.Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów                    
z działalności w 2011 roku. 
5.Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 

• w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej                     
z działalności kontrolnej w 2011 roku 

• w sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej                     
w Krapkowicach na 2011 roku 

• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
dotychczasowemu dzierżawcy----Wnioskowano o tworzenie szerszych 
uzasadnień projektów uchwał i przygotowywania czytelniejszych kart mapy- 
umożliwi to sprawniejszą prace Rady Miejskiej i Komisji- wniosek Pana 
Rożałowskiego i Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do wydziałów.  

• w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu  
     wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości. 
• w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej  
     Sołectwa Ściborowie 
• w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2   
      w Krapkowicach 
• w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4 w 

Krapkowicach. 
• w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu 

detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności 
na terenie Gminy Krapkowice 

• w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Krapkowicach.  



 
6.Wnioskowano o przygotowywanie bardziej szczegółowych uzasadnień projektów 
uchwał oraz czytelniejszych kart map stanowiących załącznik do uchwały- wniosek 
Pana Rożałowskiego i Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano  do wydziałów 
Urzędu 
7.Wnioskowano o przygotowanie do najbliższej sesji informacji nt. zysków i strat, 
jakie  uzyska/poniesie  gmina z tytułu tworzenia Zespołów Szkolno- Przedszkolnych- 
wniosek Pana Unsner- wniosek skierowano do wydziału  Oświaty   
8. Wnioskowano o przedstawienie informacji dotyczącej możliwości podniesienia 
stawki podatku za dzierżawę pola golfowego przy ul. Wrzosów w Krapkowicach- 
wniosek Pana Gut- wniosek skierowano do wydziału GG R i Wydz. Podatków i 
Opłat Lokalnych. 
7. Ponowiono wniosek dot. postawienia kontenera i doprowadzenia hydrantu z wodą 
do boiska LZS w Dąbrówce Górnej- wniosek Pana Thiela- wniosek skierowano do 
Wydz. GKI 
8. Wnioskowano o podjęcie działań w celu zakończenia spraw formalno-prawnych 
związanych z przejęciem przez gminę nieruchomości w Żywocicach( teren przy 
budynku byłego Baru)- wniosek Pana Brysia- wniosek skierowano do wydziału  
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

   

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba – Kierownik Biura Rady Miejskiej 

Data wytworzenia: 2011-12-15 


