
 

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW  
z posiedzenia w dniu 20 listopada 2019 r. 

_________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaopiniowano stawki podatków i opłat lokalnych: 
    - Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
    - Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 
    - Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IX/109/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach  
      z 23 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów. 
2. Pozytywnie zaopiniowano Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi  
    podmiotami na 2020 rok: 
    - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice 
      z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku   
      publicznego na 2020 rok.” 
3. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
    - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację  
        zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 w ciągu ulicy Opolskiej w Krapkowicach. 
    -  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok; 
    -  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 
    -  uchylająca Uchwałę nr XI/117/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019r. 
    - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na  
       rzecz najemcy; 
     - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości; 
     - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu; 
     - w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/60/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 
       2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  
       zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2019”; 
     - w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie  
        odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych  
        odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi; 
      - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na  
        realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne; 
      - w sprawie zaliczenia drogi ul. Kasprowicza zlokalizowanej na działce nr 231/22 z k.m.14 
        w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych; 
      - sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  
         ulic: 3 Maja i Alei Jana Pawła II w Krapkowicach. 
   4. Wnioskowano o wprowadzenie do budżetu gminy na rok 2020 zadania związanego  
         z przebudową drogi na Os. 1000-lecia w Krapkowicach (pomiędzy blokiem nr 8 a sklepem 
         Lewiatan) wniosek Pani Dziuk- wniosek skierowano do Wydz. GKI.   
   5.  Wnioskowano o rozważenie nabycia nieruchomości przy al. Jana Pawła II 5 w Krapkowicach,  
        w celu rozbudowy infrastruktury drogowej - wniosek Pana Małkiewicza-wniosek  
        skierowano do Wydz. GGR   
   6.  Wnioskowano o wystosowanie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pisma  
         w sprawie przesunięcia znaku informacyjnego ustawionego przy skrzyżowaniu dróg: DK 45  
         i łącznika prowadzącego do Gwoździc- znak ten ogranicza kierowcom widoczność przy  
         wyjeździe z tego skrzyżowania- wniosek Pana Thiela- wniosek skierowano do Wydz. GKI  

 
Zastępca Przewodniczącego Komisji  

 
                                           Artur Thiel 
Proszę przedstawić do Biura Rady Miejskiej pisemną odpowiedź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału.                                                                                                                             


