
 
 
 

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 14 czerwca 2012 r. 

__________________________________________________________ 
 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji wniosków za 2011 rok 

• Wnioskowano o dostawienie znaków drogowych na ul. Krasickiego, tak aby 
był zachowany prawidłowy ruch w tej ulicy. Dokonać naprawy progu 
zwalniającego w tej ulicy- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do 
Wydziału GKI 

2. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z wykonania budżetu za  2011 rok. 
• Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały nr 1 w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2011 rok. 
3. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. gospodarowania mieszkaniowym 
     zasobem gminy, lokalami użytkowymi i lokalami socjalnymi. 
4. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. stanu dróg i chodników w mieście  
    i gminie Krapkowice 

• Wnioskowano o dokonanie remontu cząstkowego na ul. Opolskiej przy 
Dworcu Autobusowym-wniosek skierowano do Wydziału GKI 

5. Pozytywnie zaakceptowano Informację o zaciągniętych kredytach i pożyczkach na 
    zadania inwestycyjne w 2012 roku.-Realizacja inwestycji gminnych ujętych 
    w planie rozwoju lokalnego – pozyskane środki finansowe. 
6. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. Mechanizmu pozyskania i koordynacji 
    środków unijnych i pozabudżetowych- Pozyskane środki finansowe na realizowane 
    inwestycje w mieście i gminie Krapkowice, ujęte w Planie Finansowym. 
7. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. Działalności żłobków na terenie miasta 
    Krapkowice od momentu ich utworzenia. 

• Komisja wnioskowała o rozważenie zwiększenia dotacji na działalność 
żłobków- wniosek skierowano do Wydziału O światy   

8. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 
• w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 

2011 rok 
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
• w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2012 rok 
• w sprawie zmiany wieloletniej  prognozy finansowej. 

a. Wnioskowano, aby załącznik pt. Wieloletnia prognoza finansowa na 
lata 2012-2026 wraz z prognozą długu na lata 2012-2026 był 
przedstawiany bardziej czytelnie (w większym formacie) - wniosek 
Pana Guta- wniosek skierowano do Wydziału BF 

• w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 
9. Projekt uchwały Nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
    nieruchomości niezabudowanej- nie został rozpatrzony. 

• Wnioskowano o przygotowanie na Sesję Rady Miejskiej w dniu 20.06. br.  
Informacji nt. wartości działki nr 1/10 z mapy 16 oraz  szczegółowej informacji 
dot. ewentualnego wydzierżawienia terenu- wniosek Pana Małkiewicza- 
wniosek skierowano do wydziału GGR 



10. Projekt uchwały Nr 10 i Nr 11 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 
      budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym stanowiących w całości 
      przedmiot najmu- nie zostały rozpatrzone. 

• Wnioskowano o poprawienie w/w projektów uchwał tak, aby w tytule projektu 
dodać wyrazy „w sprawie wyra żenia zgody na przyznanie pierwszeństwa…”- 
wniosek Pana Małkiewicza- wniosek skierowano do Wyd ziału GGR 

11. Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki 
      nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
      terenie miasta i gminy Krapkowice. 
12. Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 
      IV/49/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie  
      opłaty za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć  
      podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
      prowadzonych przez Gminę Krapkowice. 

• Komisja zaakceptowała zmianę wysokości stawki opłat w przedszkolach 
publicznych, ze stawki procentowej 0,10% na stawkę  0,16%, która została 
zaproponowana na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

13.Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie  wyrażenie woli udziału  
     Gminy Krapkowice w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach 
      tworzonej aglomeracji  opolskiej. 
14. Pozytywnie zaakceptowano projekt  w sprawie zasad korzystania z gminnych  
      obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat  
      za korzystanie z tych obiektów i urządzeń. 
15. Pozytywnie zaakceptowano projekt w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie  
      aportem do Spółki pod firmą Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą 
      w Krapkowicach nieruchomości będących własnością Gminy Krapkowice 
16. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej został odrzucony. 
17. Wnioskowano o: 

• zlikwidowanie kwietnika, mieszczącego się  przy wyjeździe z ulicy Drzymały  
w ulicę  Opolską (koło  urzędu pocztowego)  

• dokonanie remontu cząstkowego ulicy Kilińskiego (obok Stacji Benzynowej 
„Bliska”). 

Wnioski Pana Guta- wnioski skierowano do Wydziału G KI 
18. Wnioskowano o: 

• dostawienie koszy na śmieci w parku przy ul. Ks. Duszy oraz  przy ulicy 
Kilińskiego  (w okolicach Liceum Ogólnokształcącego) 

• ustawienie przed wjazdem pochyłym na ulicy Piastowskiej znaku drogowego 
„zakaz zatrzymywania”. 

• ustawienie słupków przy wjeździe do parku przy Kościele Parafialnym w 
Otmęcie (od strony ul. Ks. Duszy -Damrota)- kierowcy  parkują  samochody  
 w parku. 

Wnioski Pana Małkiewicza- wnioski skierowano do Wyd ziału GKI 
19. Wnioskowano, aby do znaku drogowego „zakaz zatrzymywania” przy  
      ul. Zamkowej w Krapkowicach, dołączyć tablicę  informacyjną „z wyjątkiem  
      niedziel”- wniosek Pana Thiela- wniosek skierowano do Wydziału  GKI. 
20. Wnioskowano o: 

• zmianę organizacji ruchu w ulicach Waryńskiego i Buczka 
• remont chodnika przy ul. Kilińskiego (rejon sklepu „żabka„) 
-   wnioski Pana Unsnera- wnioski skierowano do Wydział u GKI  

 



 
 
21. Wnioskowano o przesunięcie w miejscowości Gwoździce znaków drogowych 
      „teren zabudowany” do rzeczywistych granic tej miejscowości- wniosek Pana 
      Czapluka- wniosek skierowano do Wydziału GKI.  
22. Wnioskowano o : 

• poczynienie działań w kierunku przerzedzenia lub wycinki drzew  
           przy wyjazdach z ulic na drogę krajową nr 35 

• ponowne  rozpatrzenie potrzeby  uzupełnienia znaków drogowych, 
określających dopuszczalną masę tonażu w tabliczki z napisem „ za wyjątkiem 
ciągników rolniczych „ 

      wnioski Pana Bry ś- wnioski skierowano do Wydziału GGR, Wydz. GKI 
23. Wnioskowano o przesuniecie  znaku drogowego „zakaz zatrzymywania” w ulicy 
      Drzymały, tak aby nie kolidował ze znakiem informacyjnym „strefa płatnego 
      parkowania”- wniosek Pana Koppe- wniosek skierowano do  Wydziału  GKI. 
24. Wnioskowano o ustawienie lampy oświetleniowej przy  ul. Kozielskiej, tak aby 
      oświetlała chodnik wzdłuż w/w ulicy.- wniosek Pana Krajki- wniosek 
      skierowano do Wydziału GKI. 
25. Wnioskowano o dokonanie przeglądu lampy oświetleniowej usytuowanej przy 
      bloku mieszkalnym- ul. Damrota 1 (koło sklepu warzywnego  Pana Miązka) -  
      wniosek Pana Małkiewicza- wniosek skierowano do Wyd ziału 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: 2012-06-14 


