
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 

ZA 2013 ROK 
 

 

Komisja w 2013 roku odbyła 6 posiedzeń. Komisja pracuje w 12- sto osobowym składzie. 

Frekwencja na poziomie dobrym. 

 

Komisja na posiedzeniach omawiała sprawy związane z budżetem i finansami gminy ze 

szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu gospodarki komunalnej i gospodarki 

gruntami.   

Opiniowano Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok oraz za I półrocze 2013 roku 

 

Analizowano realizację zgłoszonych wniosków 

 

Komisja analizowała Działalność krytej pływalni „Delfin” i Działalność Krapkowickiego 

Domu Kultury oraz Funkcjonowanie Spółki Gminnej TBS „ZGM” po okresie zimowym. 

 

Omówiono zadania gospodarcze do realizacji w bieżącym roku. 

 

Omawiano  zagadnienia w zakresie: 

 Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami użytkowymi i lokalami 

socjalnymi. 

 Pozyskiwania działek budowlanych i wyzbywania nieruchomości będących własności 

gminy 

 Zagospodarowania obiektu Hotelu Unia Krapkowice 

 Stan dróg i chodników w mieście i gminie 

 Zasad finansowania przedszkoli wg nowych kryteriów 

 Funkcjonowania i kosztów utrzymania Sali gimnastycznej w Żywocicach  

 Udzielonych zamówień publicznych  

 Pozyskiwanie i koordynacja środków unijnych i pozabudżetowych  

 Zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne 

 Zaległości podatkowych wobec gminy 

 

 



Ponadto omówiła zagadnienie dot. dalszego funkcjonowania hali sportowej im. W. Piechoty. 

 

Komisja opiniowała Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami realizującymi zadania gminy 

 

Opiniowała Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Krapkowice za 

lata 2011-2012 

 

Oceniała działania gminy w zakresie przygotowań w przypadku wystąpienia powodzi lub 

innych klęsk żywiołowych. 

 

Komisja zapoznała się z  etapami budowy kanalizacji sanitarnej oraz z liczbą dokonywanych 

przyłączeń przez mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice   

 

Komisja zapoznała się z informacją dot. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie 

„Odnowa Wsi” - dokonano także analizy wykorzystanych funduszy sołeckich. 

 

Analizowała stawki podatków i opłat lokalnych na 2014 rok 

Oprócz wymienionej tematyki wynikającej z planu pracy komisji, rozpatrywano również 

sprawy mieszkańców gminy.   

Ponadto Członkowie komisji uczestniczyli w posiedzeniach komisji dotyczących Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice. 

Członkowie komisji w 2013 roku zgłosili 55 wniosków do realizacji, z których większość 

została wykonana, bądź jest w trakcie realizacji. 

Komisja dziękuje wszystkim za dobrą współpracę. 

                                                                             

                                                                               Przewodniczący Komisji 

                                                                                       Andrzej Krajka 

 

Krapkowice, 30 grudnia 2013 r. 

 

 

   

 


