
Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Finansów 

                                       Kadencja 2014- 2018 

 

Komisja odbyła 23 posiedzeń oraz 11 posiedzeń odbyło się wspólnie z Komisją 

Spraw Społecznych oraz Komisją Edukacji, Kultury i Sportu. 

Komisja działała w składzie: 

1. Krystyna Brzezińska - Przewodniczący Komisji 

2. Werner Koppe- Zastępca Przewodniczącego 

3. Szczepan Bryś- członek komisji 

4. Józef Brzozowski- członek komisji  

5. Marzanna Burzyk- członek komisji  

6. Józef Gut- członek komisji 

7. Adam Holinej - członek komisji  

8. Anna Kielar – członek komisji  

9. Stefan Kowalczuk- członek komisji 

10.  Michał Mehlich- członek komisji  

11.  Małgorzata Szarek- członek komisji 

12.  Artur Thiel- członek komisji 

13.  Ewald Tomala- członek komisji  

Na komisji omawiano sprawy związane z budżetem gminy jak również planami zadań 

gospodarczych związanych z inwestycjami na terenie gminy m.in. takich jak: 

 Budowa terenów rekreacyjnych  

 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

 Budowa dróg i chodników na terenie gminy  

 Rewitalizacja starego mostu kolejowego  

Komisja omawiała również takie zagadnienia jak: 

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi  
  i socjalnymi  
 
- Analiza pozyskanych środków finansowych na realizowane inwestycje gminne. 

- Programy „Odnowa Wsi”- możliwości przyszłościowego rozwoju wsi  

- Analiza zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne  

- Ocena przygotowań i zabezpieczeń gminy Krapkowic w razie wystąpienia powodzi  

- Ochrona środowiska gminnego- utrzymanie czystości gminy 

- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 



- Informacja nt. udzielonych zamówień publicznych  

- Zaległości podatkowe wobec Gminy Krapkowice 

- Działalność finansowa jednostek i spółek gminnych tj. Dom Kultury, Miejska  

i Gminna Bibliotek Publiczna, Pływalnia Delfin, Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej, Wodociągi i Kanalizacja. 

- Działalność merytoryczna i finansowa spółki BIOKRAP    

Omawiano stawki podatków i opłat lokalnych, zmiany budżetowe gminy oraz zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Oprócz wymienionej tematyki wynikającej z planu pracy komisji, omawiano również 

tematy sesyjne, jak również sprawy bieżące. 

Komisja zgłosiła do realizacji ogólnie 265  wniosków  

 

Dziękuję członkom komisji oraz pracownikom urzędu za czteroletnią współpracę.  

 

 

        Przewodnicząca Komisji 

 

                      Krystyna Brzezińska  

 

 

   


