
     

                                                                                     

 

                                                                                                     Krapkowice, 08.12. 2020 r. 

 

    RM- 0012/12 /2020                                                               

 
 

 

            Uprzejmie informuję, że w dniu 16 grudnia 2020 r. (środa)   o godz. 14 oo 

odbędzie się Komisja Gospodarki i Finansów, w trybie zdalnym  

Tematy posiedzenia: 

1. Sprawy regulaminowe. 

2.Analiza projektu budżetu Gminy Krapkowice na 2021 rok. 

   a) projekt uchwały nr 1 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021rok 

   b) projekt uchwały nr 2 w sprawie uchwalenia wpf. 

3. Sprawozdanie Komisji z działalności za 2020 rok. 

4. Wypracowanie planu pracy komisji na 2021 rok. 

5. Sprawy różne m.in. omówienie projektów uchwał z zakresu gospodarki i finansów: 
a) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w Krapkowicach         

z działalności kontrolnej w 2020 roku     

b) projekt uchwały w sprawie uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej                  

w Krapkowicach  na 2021 rok  

c) projekt uchwały nr 7- w sprawie  zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok  

d) projekt uchwały nr 8 - w sprawie zmiany wpf  

e) projekt uchwały nr 9 - w sprawie   zmiany uchwały Nr XVII/218/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia25 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Krapkowice  

f) projekt uchwały nr 10 - w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/219/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

e) projekt uchwały nr 11- 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 

f) projekt uchwały nr 12- w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2021"  

g) projekt uchwały nr 13-  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze bezprzetargowej  

dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  

h) projekt uchwały nr 14 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  

i) projekt uchwały nr 15- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze 

bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  

j) projekt uchwały nr 16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze 

bezprzetargowej  dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  

k) projekt uchwały nr 17-  w sprawie  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej w drodze przetargu    

l) projekt uchwały nr 19 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na 

czas  oznaczony do 10 lat  

m) projekt uchwały nr 21- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach  

 



 

 

n) projekt uchwały nr 26-   w sprawie zmiany uchwały nr X/168/2019 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania 

o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich   

v) projekt uchwały  nr 27- w wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Krapkowice  

w) projekt  uchwały nr 28- w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/458/2018 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/434/2017 Rady 

Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. dotyczącej uchwalenia wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń  wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych  

x) projekt uchwały nr 29- w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych 

9. Sprawy różne m.in. omówienie projektów uchwał z zakresu gospodarki i finansów. 

 

 

Uprzejmie proszę o uczestniczenie w posiedzeniu komisji. 

Proszę o zapoznanie się z materiałami stanowiącymi integralną część porządku 

posiedzenia w elektronicznym systemie e-Sesja.     

        
       

                                                                                           Za-ca Przewodniczącego Komisji  

 

                                                                                                       Artur Thiel 

 


