
                                                                                                                                                                                                                                                          

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 15 listopada 2017 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Wnioskowano o przedstawienie szczegółowej informacji z działalności spółki Biokrap za 
    2017 rok- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do W ydz. GKI  
2. Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta  
    Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą. 
3. Wnioskowano o podjęcie działań zmierzających do ustanowienia służebność drogi na  
    dwóch działkach (za bramą) prowadzących do budynków mieszkalnych przy ul.  
    Fabrycznej w Krapkowicach- wniosek Pana Małkiewicza- wniosek skierowano do Wyd z.  
    GGR.  
4.  Wnioskowano o wyremontowanie drogi osiedlowej oraz wykonanie miejsc parkingowych na  
     Os. 1000- lecia w Krapkowicach, pomiędzy blokiem nr 8 a sklepem Lewiatan- wniosek  
     Pani Kielar- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
5. Wnioskowano o dokończenie utwardzenia drogi prowadzącej od ul. Limanowskiego  
    w Krapkowicach do Drogi Krajowej 45- wniosek Pani Kielar- wniosek skierowano do 
    Wydz. GKI   
6. Wnioskowano ponownie o zamontowanie lampy oświetleniowej na ul. Cmentarnej w  
    Steblowie- wniosek Pana Mehlicha- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
7. Wnioskowano o utwardzenie tłuczniem części drogi ul. Mickiewicza w Steblowie,  
    na której nie będzie wykonana stała nawierzchnia- wniosek Pana Mehlicha- wniosek  
    skierowano do Wydz. GKI   
8. Wnioskowano o zobowiązanie firmy obsługującej oświetlenie uliczne do dostosowania na 
    okres zimowy włączania i wyłączania lamp ulicznych na terenie Gminy Krapkowice, w taki  
    sposób, aby w godzinach wieczornych oświetlenie było włączane półgodziny później,  
    a w godzinach porannych wyłączane półgodziny później- wniosek Pana Mehlicha-  
    wniosek skierowano do Wydz. GKI.   
9. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 
    - w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych; 
    - w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami 
      pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
      na 2018 rok.”; 
    - w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok; 
    - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 
    - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
      przestrzennego dla wsi Gwoździce; 
    - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
    - w sprawie przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości. 
    - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
    - w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krapkowice  
    - w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Krapkowice.  
    - w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz  
      ustalenia planu finansowego tych wydatków. 
10. Wnioskowano o przycięcie wierzb oraz usunięcie wyschniętej gałęzi drzewa przy  
      Środowiskowym Domu Samopomocy w  Krapkowicach -  wniosek Pana Holineja-  
      wniosek skierowano do Wydz. GGR  
11. Wnioskowano o odmalowanie ławki przy ul. 3 Maja w Krapkowicach (obok ogrodów  
      działkowych)- wniosek Pana Holineja- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
12. Wnioskowano o zamontowanie kosza na śmieci przy placu rekreacyjno-sportowym w  
      Steblowie- wniosek Pana Mehlicha- wniosek skierowano do Wydz. GKI  



13. Wnioskowano o zwrócenie uwagi Firmie Naprzód na sposób odbierania odpadów  
      komunalnych - podczas opróżniania pojemniki zostają uszkadzane- wniosek pana Guta-  
      wniosek skierowano do Wydz. GGR   
14. Wnioskowano o egzekwowanie od Firmy Naprzód uporządkowywania miejsc, z których 
      odbierane są odpady- wielokrotnie są pozostawiane odpady, które wypadły z pojemników-  
      wniosek Pani Brzezi ńskiej- wnioskowano o skierowano do Wydz. GGR     
15. Wnioskowano o oznaczenie czarno-żółtą taśmą stopni schodów prowadzących do  
      sklepów oraz znajdujących się na płycie Rynku w Krapkowicach- wniosek Pani  
      Brzezińskiej- wniosek skierowano do ZGKiM  i GKI 
 
 
 
 
              Przewodnicząca Komisji 
 
                           Krystyna Brzezińska  
 
 
 
Prosz ę przedstawi ć do Biura Rady Miejskiej pisemn ą odpowied ź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału .                                                                                                                                                                                                                
 


