SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW
ZA ROK 2020
Komisja w 2020 roku odbyła 4 posiedzenia oraz uczestniczyła w 4 posiedzeniach łączonych
z Komisją Edukacji, Kultury i Sportu i Komisją Spraw Społecznych.
Komisja pracuje w 11 osobowym składzie.
Komisja:
 Opiniowała Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z wykonania budżetu, Gminy
Krapkowice za 2020 rok .


Analizowała działalność Spółki DELFIN, Krapkowickiego Domu Kultury , Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej



Omówiła uchwałę Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice oraz zapoznała się
z informacją nt. obowiązku utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym pojemników na
odpady komunalne przez właścicieli i zarządców mieszkań.



Omawiała zagadnienie dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ,lokalami
użytkowymi i lokalami socjalnymi, pozyskiwania działek budowlanych i wyzbywania
nieruchomości będących własnością gminy, udzielonych zamówień publicznych ,zaległości
podatkowych wobec gminy, zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne



Komisja zapoznała się z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej oraz z liczbą dokonywanych
przyłączeń przez mieszkańców gminy, mechanizmem pozyskiwania i koordynacji środków
unijnych i pozabudżetowych, analizowała zagadnienie dot. udziału sołectw gminy
w programie ”Odnowa Wsi”, dokonała analizy wykorzystanych funduszy sołeckich



Analizowała postęp prac w zakresie budowy mostu drogowego w Krapkowicach,



Opiniowała Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
realizującymi zadania gminy oraz Sprawozdanie z jego realizacji.



Omówiła raport z rocznych badań zawierających informację o uzyskanych wynikach,
zróżnicowaniu przestrzennym i czasowym, wielkości stężenia zanieczyszczeń pyłowych na
terenie Gminy Krapkowic z miastami partnerskimi.



Omówiła zagadnienie nt. stanu przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie
wystąpienia powodzi.



Zapoznała się z Informacją nt. dotacji celowych przyznanych w 202019 i 2020 roku.



Analizowała temat dot. cmentarzy w Krapkowicach pod kątem ilości wolnych miejsc
grzebalnych, opłat za przedłużenie dzierżawy.



Wielokrotnie debatowała nt. lokalizacji nowego cmentarza komunalnego w Krapkowicach.



Analizowała opłaty parkomatowe i targowe pobieranie przez ZGKiM



Analizowała stawki podatków i opłat lokalnych na 2021 rok.



Wspólnie z komisją edukacji, kultury i sportu oraz komisją gospodarki i finansów omawiano
realizację wniosków za 2019 zgłoszonych przez radnych, stan przygotowań instytucji
i organizacji społecznych, placówek kulturalno-oświatowych

do Akcji Lato 2020 roku,

zagadnienia dot. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w mieście i gminie Krapkowice,
naboru dzieci do gminnych przedszkoli, zagadnienie dot. pozyskiwania zewnętrznych środków
finansowych na projekty realizowane przez gminę Krapkowice, omówienie i określenie zasad
udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. likwidacja
indywidualnych ,wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice przy udziale środków
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Analiza Raportu o stanie
Gminy, organizacja roku szkolnego 2020-2021
Oprócz wymienionej tematyki wynikającej z planu pracy komisji, rozpatrywano również sprawy
bieżące mieszkańców gminy.
Członkowie Komisji uczestniczyli w wizjach lokalnych dróg i chodników

gminnych

spotkaniach organizowanych przez Burmistrza Krapkowic.

Dziękuję za współpracę radnym………….
Za-ca Przewodniczącego Komisji

Artur Thiel

Krapkowice, 17.12.2020 r.
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