
 

WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW  
z posiedzenia w dniu 18 grudnia 2019 r. 

_________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaopiniowano: 
    - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok; 
    - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.   
2. Pozytywnie zaopiniowano Plan Pracy Rady Miejskiej na 2020 rok. 
3. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  
    za 2019 rok .  
4. Pozytywnie zaopiniowano Plan Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok.  
5. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Finansów za 2019 
    rok. 
6. Pozytywnie zaopiniowano Plan Pracy Komisji Gospodarki i Finansów na 2020 rok.  
7. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
    - zmieniająca uchwałę NR XXVII/306/2009 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 
    ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat  
    za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego  
    parkowania na terenie miasta Krapkowic; 
    - w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok; 
    - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości; 
    - w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
      bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy na rok 2020”; 
    - w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Wsi Rogów Opolski na lata 2018-2025”; 
    - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta  
      Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą; 
    - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane 
      z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie  
      gminy Krapkowice; 
    - w sprawie zmiany uchwały nr X/108/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 sierpnia 
      2019r. w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności 
      publicznej w gminnych przewozach pasażerskich; 
   -  w sprawie rozpatrzenia petycji dot. podniesienia wysokości dotacji celowej dla podmiotów 
      prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice. 
8.  Komisja nie wyraziła zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy 
     sprzedaży lokalu mieszkalnego na Osiedlu 1000- lecia w Krapkowicach- skierowano do Wydz. 
     GGR  
9. Wnioskowano o przeprowadzenie audytu zewnętrznego pod kątem kondycji finansowej Spółki 
     Delfin oraz o zaktualizowanie członków rady nadzorczej tej spółki w Biuletynie Informacji  
     Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach- wniosek Pana Małkiewicza- wniosek  
     skierowano do Sekretarza Miasta i Prezesa Spółki Delfin 
10. Wnioskowano o odnowienie znaków poziomych na ulicach: Kani i Parkowej w Krapkowicach 
       oraz o poszerzenie istniejącego miejsca zakazującego parkowania samochodów na ul.  
       Sienkiewicza w Krapkowicach (przy drzewie)- wniosek Pana Friedli- wniosek skierowano  
       do Wydz. GKI  
11. Wnioskowano o uzupełnienie tłuczniem ubytków w drodze, ul. Stawowej w Dąbrówce Górnej-  
       wniosek Pana Koppe- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
12.  Wnioskowano o dostawie jednej lampy oświetleniowej na ul. Wyzwolenia w Dąbrówce Górnej-  
       wniosek Pana Koppe- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
 
 
 



 
 
13. Wnioskowano o naprawę uszkodzonego dachu wiaty przystankowej w Dąbrówce Górnej-  
       wniosek Pana Koppe- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
   
 
   

            Przewodniczącego Komisji  
 
                                         Werner Koppe 
 
 
 
Proszę przedstawić do Biura Rady Miejskiej pisemną odpowiedź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału.                                                                                                                                                                            


