
                                                                                                                                                                                                                                                          

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 20 czerwca 2018 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaopiniowano Informację z realizacji wniosków za 2017 rok. 
2. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie finansowe wraz ze Sprawozdaniem z wykonania  
    budżetu Gminy Krapkowice za 2017 rok. 
3. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,  
    lokalami użytkowymi i lokalami socjalnymi.  
4. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. mechanizmu pozyskiwania i koordynacji środków  
    unijnych i pozabudżetowych. Pozyskane środki finansowe na realizowanie inwestycji  
    w Mieście i Gminie Krapkowice, ujęte w Planie Finansowym. 
5. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 
    - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze  
       Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2017 rok. 
    -  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2017 rok 
    -  w  sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 2017 rok 
    -  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok 
    -  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
    -  w  sprawie emisji obligacji komunalnych 
    -  w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/301/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19  
       czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej 
    -  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
    - w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/182/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia  
       25 lutego 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
       właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 
       gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania 
       odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
       nieczystości ciekłych 
    -  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  
       ulic: Księdza Koziołka i Ligonia w Krapkowicach 
    -  w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 428 ul. Prószkowskiej w Dąbrówce Górnej do  
       kategorii dróg gminnych 
    -  w sprawie wprowadzenia zasad wyboru zadań i przeprowadzenia konsultacji społecznych 
        z mieszkańcami Gminy Krapkowice dotyczących przeznaczenia części środków 
       określonych w budżecie Gminy Krapkowice na 2019 r. na realizację zadań wskazanych  
       przez mieszkańców. 
 6.  Wnioskowano o wydzielenie  pasa drogi dla rowerzystów i pieszych, podczas budowy 
      drogi pomiędzy ulicą Limanowskiego a ul. Opolską w Krapkowicach  - wniosek Pani  
      Kielar- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
 7.  Wnioskowano o zwrócenie uwagi, firmie sprzątającej na regularne opróżnianie koszy 
      ulicznych- wniosek Pani Kielar- wniosek skierowano do Wydz. GK I  
 8.  Wnioskowano o zwrócenie się do firmy Sanmar w sprawie usunięcia banneru 
      reklamowego, umieszczonego na płocie parku Magnolia- wniosek Pana Thiela-  wniosek  
      skierowano do Wydz. GKI 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 9.  Wnioskowano o dostawienie dwóch/trzech ławek przy placu zabaw przy ul. Wrzosów  
      w Krapkowicach- wniosek Pana Małkiewicza- wniosek skierowano do Wyd z. GKI 
    
       
  
 
 
              Przewodnicząca Komisji 
 
                           Krystyna Brzezińska  
 
 
 
Prosz ę przedstawi ć do Biura Rady Miejskiej pisemn ą odpowied ź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału .                                                                                                                                                                                
 


