
                                                                                                                                                                                                                                                          

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 27 wrze śnia 2017 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań gospodarczych  
    Gminy za I półrocze 2017 roku. 
2. Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji wniosków za I półrocze 2017 roku.  
    - Wnioskowano o naprawę ubytku w drodze na skrzyżowaniu ulicy Łąkowej z Droga  
      Krajową 45 w Żywocicach- wniosek Pana Kowalczuka- wniosek skierowano do Wydz .  
      GKI 
    - Wnioskowano o dokonanie przycinki gałęzi bądź wycinki drzewa usytuowanego przy  
      wyjeździ z ulicy Łąkowej na Drogę Krajową 45 w Żywocicach - wniosek Pana Brysia-  
      wniosek skierowano do Wydz. GGR 
3. Pozytywnie zaakceptowano Informacje nt. analizy zaległości podatkowych wobec Gminy  
    Krapkowice. 
4. Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej  
    oraz ilości dokonywanych przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice. 
    - Wnioskowano o sprawdzenie możliwości wymiany rur wodociągowych i kanalizacyjnych 
      przed dokonaniem wymiany nawierzchni asfaltowej na ul. Słowackiego w Krapkowicach-  
       wniosek Pana Brzozowskiego i Pani Kielar- wniosek s kierowano do Spółki WiK 
5. Pozytywnie zaakceptowano Informację na temat postępu prac w zakresie budowy mostu  
    drogowego w Krapkowicach. 
    - Wnioskowano o zwrócenie się z pismem do wszystkich gmin ościennych w sprawie  
      zabezpieczenia środków w budżecie na adaptację istniejącego mostu kolejowego do 
      potrzeb ruchu samochodowego- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano  
      do II Zast ępcy Burmistrza  
6. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 
    -  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu 
    -  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
    -  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
    -  w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia  
       18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  
       Gminy Krapkowice 
    -  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  
       ulic Kusocińskiego i Oleandrów w Krapkowicach 
    -  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
       przestrzennego wsi Pietna 
    -  w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu  
       dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy 
    -  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania  
       przestrzennego w rejonie ul. Opolskiej i Limanowskiego w Krapkowicach 
    -  w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 
    -  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
    -  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki Związkowi Gmin „Aqua  
       Silesia” 
7. Wnioskowano o podjęcie działań zmierzających do odnowienia płytek klinkierowych na  
    murkach bądź opracowanie koncepcji zagospodarowania płyty Rynku w Krapkowicach-  
    wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do W ydz. GKI  
8. Wnioskowano o uporządkowanie zieleni (krzewów, drzew) na krapkowickim Rynku- 
    wniosek Pani Brzezi ńskiej- wniosek skierowano do Spółki WiK  
9. Wnioskowano o oznakowanie żółtą farbą stopni schodów prowadzących do Zamkowego  
    Młyna - wniosek Pani Brzezi ńskiej- wniosek skierowano do Wydz. GKI  



10. Wnioskowano o uzupełnienie żarówki w lampie oświetleniowej przy ul. Bławatków 8      
      w Krapkowicach- wniosek Pana Małkiewicza wniosek skierowano do Wydz . GKI   
11. Wnioskowano o zobowiązanie firmy  do prawidłowego i dokładnego wykonywania  
      remontów cząstkowych – w tym roku wiele naprawiono dróg a już występują ubytki na tych  
      drogach - wniosek Pani Kielar- wniosek skierowano do Wydz. GK I   
12. Wnioskowano o rozważenie ustawienia progu zwalniającego na ul. Gimnazjalnej w 
      Krapkowicach- samochody na tej drodze poruszają się z dużą prędkością- wniosek Pani 
      Kielar- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
13. Wnioskowano o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu występującego  
      na drodze rowerowej przy Pl. Gagarina w Krapkowicach- tłuczeń wyspany na tej drodze 
      wielokrotnie powoduje przebicia opon w rowerach- wniosek Pani Kielar- wniosek 
      skierowano do Wydz. GKI   
14. Wnioskowano o zobligowanie zarządcy parkingu na os. XXX-lecia (obok szpitala) do   
      oznakowania kopertą miejsca parkingowego, na które bezpośrednio prowadzi deptak-  
      wniosek Pana Holineja- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
15. Wnioskowano o wystosowanie pisma do Starostwa Powiatowego w sprawie usunięcia 
      znaku drogowego „zakaz wjazdu”, ustawionego przy drodze dojazdowej do banku- ul.  
      Szkolna w Krapkowicach- wniosek Pana Koppe- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
16. Wnioskowano o podjęcia działań zmierzających do odnowienia elewacji budynków 
      będących w zasobach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ze szczególnym  
      uwzględnieniem budynków przy ul. Głowackiego w Krapkowicach- wniosek Pana Guta-  
      wniosek skierowano do Spółki ZGKiM    
17. Wnioskowano o sukcesywne wykonywanie czyszczenia kanalizacji deszczowej w mieście 
      i gminie Krapkowice- wniosek Pana Koppe- wniosek skierowano do Wydz. GKI   
18. Wnioskowano o zamontowanie przepustów na ul. Pruszkowskiej i ul. Dolnej w Dąbrówce  
      Górnej- wniosek Pana Koppe- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
19. Wnioskowano o wykonanie rowu komunalnego przy drodze- ul. Dolna w Dąbrówce Górnej  
      oraz o rozważenie wykonania studni chłonnej na boisku w Dąbrówce Górnej- wniosek 
      Pana Koppe- wniosek skierowano do Wydz. GKI     
20. Komisja podjęła stanowisko w sprawie rezygnacji wykonania budżetu obywatelskiego 
      w roku 2018 na rzecz roku 2019-  skierowano do Wydz. GKI    
 
 
 
       Zastępca Przewodniczącego Komisji 
 
               Werner Koppe 
 
 
 
Prosz ę przedstawi ć do Biura Rady Miejskiej pisemn ą odpowied ź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału .                                                                                                                            
 


