
  

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 16 listopada 2016 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano stawki podatków i opłat lokalnych na 2017 rok.  
     - projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
     i zwolnień od tego podatku. 
     - projekt uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych 
     - projekt uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej  
2. Pozytywnie zaakceptowano Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi  
    podmiotami na 2017 rok 
     - projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z  
     organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  
     publicznego na 2017 rok” 
3. Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały: 

• w sprawie przyjęcia apelu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie 
modernizacji infrastruktury kolejowej oraz zwiększenia w rozkładzie jazdy PKP PLK 
S.A liczby bezpośrednich połączeń kolejowych pomiędzy ośrodkami położonymi 
wzdłuż linii kolejowej E30 i E59  

• w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok.  
• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
• 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 nieodpłatne nabycie nieruchomości. 
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w drodze 

bezprzetargowej na rzecz zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną 
• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze 

przetargu. 
4. Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o oddanie w długoletnią dzierżawę części działki  
    181 z mapy 5 obręb Krapkowice stanowiącej utwardzony pas o szerokości ok. 2,30 m.  
     długości 86,00 m. drogi gminnej ul. Słowackiego w Krapkowicach- wniosek skierowano  
     do Wydz. GGR  
5. Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o wydzierżawienie części działki 277/4 z mapy 8  
    obręb Krapkowice ul. Sądowa w celu utworzenia punktu gastronomicznego- wniosek  
    skierowano do Wydz. GGR     
6. Wnioskowano o usunięcie dzikich wysypisk przy ulicy Limanowskiego w Krapkowicach  
    (droga prowadząca do DK 45)- wniosek Pani Kielar- wniosek skierowano do Wydz.  
    GGR   
7.  Wnioskowano o dokonanie kontroli terenu przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach (teren 
     garaży za firmą Chespa) pod kątem tworzenia nielegalnego wysypiska odpadów- wniosek 
     pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wydz . GGR 
8. Wnioskowano o rozważenie ustawienia mobilnej kamery w miejscach, w których tworzone 
    są dzikie wysypiska śmieci- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do  
    Wydz. GGR  
9. Wnioskowano o zabezpieczenie wyciętego odcinka drogi, w którym była usuwana  
    awaria studzienki kanalizacyjnej-  ul. Słowackiego w Krapkowicach- samochody rozjeżdżają  
    tłuczeń wysypany wokół studzienki- wniosek Pani Kielar- wniosek skierowano do Wydz. 
    GKI  
10. Wnioskowano ponownie o zamontowanie kuli na łączniku pomiędzy ul. Limanowskiego  
      a ul. Słowackiego w Krapkowicach- wniosek Pani Kielar- wniosek skierowano do  
      Wydz. GKI   



11. Wnioskowano o przycinkę drzew wokół boiska przy Publicznym Gimnazjum Nr 2  
      w Krapkowicach – wniosek Pani Kielar- wniosek skierowano do Wydz. GG R  
12. Wnioskowano o zobowiązanie właściciela do uprządkowania terenu wokół sklepu  
      przy ul. Opolskiej w Gwoździcach- wniosek Pana Thiela- wniosek skierowano do  
      Straży Miejskiej   
 
 
                 Zastępca Przewodniczącego Komisji  
 
                          Werner Koppe  
 
 
 
 
 
Prosz ę przedstawi ć do Biura Rady Miejskiej pisemn ą odpowied ź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału .                                                                                                                             


