
 
 
 

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 08 lutego 2012 r. 

__________________________________________________________ 
 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. Zasad finansowania przedszkoli wg  
    nowych zasad. 
2. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z działalności krytej pływalni „Delfin”-  
    OSiR Spółka z o.o.                
3. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z działalności Krapkowickiego Domu 
    Kultury. 
4. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. Zadań gospodarczych do realizacji  
    w 2012 roku. 

• Wnioskowano, aby do końca kadencji 2010- 2014 nie wprowadzać nowych 
inwestycji lecz  sukcesywnie realizować inwestycje ujęte w przedstawionym 
przez Wydz.GKI „Wykazie zadań z zakresu remontu modernizacji i budowy 
dróg gminnych na terenie miasta i gminy Krapkowice” - wniosek Pana 
Rożałowskiego- wniosek   skierowano do wydziału GKI.  

• Wnioskowano o usunięcie tłucznia z ulicy Elsnera- wniosek Pani Szarek- 
wniosek skierowano do Wydz. GKI 

• Wnioskowano o zniwelowanie na przedłużeniu ulicy Żeromskiego (krótki 
odcinek ulicy  przed wjazdem w  ulicę Kasprowicza) wysoko usytuowanych 
studzienek kanalizacyjnych, uniemożliwiających dojazd do  dwóch posesji- 
wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do W ydziału GKI 

5. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 
       1.  w sprawie zezwoleń od podatku nieruchomości stanowiących regionalną  
            pomoc inwestycyjną 

• Wnioskowano, aby do projektu uchwały dodać punkt, umożliwiający 
Burmistrzowi wydawanie decyzji, w ilu procentach inwestorowi 
zostanie umorzony podatek od nieruchomości - wniosek Pana 
Krajki- wniosek skierowano do Wydziału Podatków i O płat 
Lokalnych  

• Wnioskowano o dodanie do każdego podpunktu mieszczącego się 
w punkcie drugim  paragrafu 1 wyrazu „do”- wniosek Pana Krajki- 
wniosek skierowano do Wydziału Podatków i Opłat Lok alnych 

       2. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach 
• Wnioskowano o zorganizowanie spotkania w Urzędzie Miasta                         

i Gminy w Krapkowicach w dniu 13.02.2012 rok z Naczelnikiem 
Wydziału Oświaty w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego Nr 2 w Krapkowicach- Wniosek Pana 
Rożałowskiego- wniosek skierowano do Wydziału O światy 

       3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
           niezabudowanej. 
       4. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  
           dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego 
           trybu zawarcia tej umowy. 



       5. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze  
           bezprzetargowej na rzecz najemców oraz udzielenie bonifikaty 
       6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego 
           nieruchomości niezabudowanej. 
       7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
           niezabudowanej. 
       8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i zwolnienia z obowiązku zbycia  
           w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej. 
       9. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
           wsi Dąbrówka Górna. 
     10. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
           wsi Rogów Opolski. 
     11. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2012 rok 
     12. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
     13. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr VIII/97/2011 z dnia 21 
           września 2011r. dotyczącej ustalenia stawek opłat na cmentarzach 
           komunalnych w Krapkowicach. 
     14. w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy 
           Krapkowice” 
     15. w sprawie przyjęcia stanowiska  w sprawie uczczenia pamięci ofiar Tragedii  
           Górnośląskiej 1945 roku. 
6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
    w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków został oddalony przez Komisję 
    do  czasu uzyskania   interpretacji prawnej radcy prawnego  (skutek nie podjęcia 
    uchwały przez radę)  
7. Wnioskowano o wytyczenie granicy wokół stawu należącego do Ochotniczej 
    Straży Pożarnej w Dąbrówce Górnej- wniosek Pana Koppe- wniosek 
    skierowano do wydz. 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: 2012-02-08 


