
 

WNIOSKI KOMISJA GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 21 stycznia 2015 r. 

__________________________________________________ 
 
1.  Pozytywnie zaakceptowano: 

• Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Krapkowice na 2015 rok wraz                           
z autopoprawką 

• Projekt uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawką  
2.  Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 

• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze 
bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej 

• w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
• w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
• w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz 

urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017 
3.   Wnioskowano o włączenie do strefy płatnego parkowania bloków przy ul. Damrota 3  i 5- 
      wniosek Pana Małkiewicza- wniosek skierowano do Spó łki ZGKiM 
4.   Wnioskowano o wymianę bądź remont chodnika wzdłuż Al. Jana Pawła II (począwszy od 
      bloku nr 3 do ul. Olimpijskiej)- wniosek Pana Warzechy- wniosek skierowano do 
      Wydz. GKI 
5.   Wnioskowano o oszacowanie kosztów związanych z budową chodnika od ul. 
      Olimpijskiej(wyjazd ze stadionu do ul. Kilińskiego)- w tej części brak jest chodnika-  
      wniosek Pana Warzechy- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
6.   Wnioskowano o zmianę organizacji ruchu drogowego  w ulicach: Rybacka i Przybrzeżna  
      poprzez  utworzenie ruchu jednokierunkowego od strony Rynku oraz wyznaczenie miejsc  
      parkingowych po jednej stronie ulicy- wniosek Pani Brzezi ńskiej– wniosek 
      skierowano do Wydz. GKI  
7.   Wnioskowano o wyznaczenie i ujednolicenie miejsc parkingowych przy ul. Sądowej 
      w Krapkowicach- wniosek Pani Brzezi ńskiej- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
8.   Wnioskowano o zmianę organizacji ruch samochodów ciężarowych dojeżdżających do 
      firm: Metsa Tissue oraz Meblosoft , poprzez kierowanie ich z DK-45 na łącznik do Drogi  
      Wojewódzkiej 415- wniosek Pani Brzezi ńskiej- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
9.   Wnioskowano o ustawienie znaków drogowych ograniczających tonaż (do 5 t) 
      (za wyjątkiem autobusów) w ulicach: 1 Maja, Głowackiego, Opolska (do skrzyżowania  
      z ul. Pstrowskiego)- w ten sposób ruch samochodów ciężarowych zostanie 
      wyprowadzony poza centrum miasta- wniosek Pani Brzezi ńskiej- wniosek skierowano  
      do Wydz. GKI  
10. Wnioskowano o wyznaczenie wyłącznie jednej strony ulicy Opolskiej w Krapkowicach do  
      parkowania samochodów- wniosek Pani Brzezi ńskiej- wniosek skierowano do Wydz.  
      GKI 
11. Komisja podtrzymała stanowisko Komisji Spraw Społecznych w sprawie  
      jak najszybszego załatwienia problemu związanego z bieżącym funkcjonowaniem 
      targowiska, przy ul. Drzymały- (oświetlenie, toaleta, odbiór odpadów). Natomiast  
      wskazanie dalszych kierunków działań względem placu targowego nastąpi  
      w późniejszym okresie czasu- wniosek skierowano do Wydz. GGR  

• Wnioskowano o remont parkingu przy ul. Opolskiej w Krapkowicach oraz o ustawienie 
dwóch lamp oświetleniowych na części niezabudowanej targowiska- wniosek Pana 
Koppe- wniosek skierowano do Wydz. GKI 

• Wnioskowano o wyeliminowanie parkowania samochodów oraz handlu przed bramą 
wjazdową na targowisko niezabudowane- wniosek Pana Koppe- wniosek 
skierowano do Stra ży Miejskiej 



 
 
12.  Komisja wyraziła zgodę na przejęcie od firmy PAGA-UNIBUD S.C działek, 
       z pominięciem działki nr 66/1, na której znajduje się pomnik „Pamięci ofiar 
       stycznia 1945 roku”- wniosek skierowano do Wydz. GGR   
13.  Wnioskowano o dokończenie remontu chodnika przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach 
       oraz dokonanie odwodnienia w miejscu byłego przejazdu kolejowego - wniosek Pana 
       Guta- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
15.  Wnioskowano, aby zobowiązać firmę obsługującą oświetlenie uliczne do dostosowania 
       włączania i wyłączania lamp ulicznych na terenie Gminy Krapkowice w taki sposób, aby  
       w godzinach wieczornych oświetlenie było o pół godziny później włączane, a  
       w godzinach porannych oświetlenie było o pół godziny wcześniej wyłączane- wniosek 
       Pana Brysia- wniosek skierowano do Wydz. GKI   
16.  Wnioskowano, o rozważenie utworzenia ulicy Piastowskiej drogą jednokierunkową bądź 
       ustawienie przy wyjeździe z ulicy Piastowskiej na ul. Ks. Koziołka  znaku drogowego 
      „nakaz skrętu w prawo”- wniosek Pana Brzozowskiego- 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 .                                                                                                                             


