
WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI i FINANSÓW 

z posiedzenia w dniu 22 września 2021 roku 
___________________________________________________________________________ 

 
1. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań gospodarczych gminy za I 

półrocze 2021r. 

2. Pozytywnie zaopiniowano analizę zaległości podatkowych wobec Gminy Krapkowice. 

4.Informacja z realizacji wniosków za I półrocze 2021 roku. 

4. Pozytywnie zaopiniowano Informację z realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości 

dokonanych przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice. 

5. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. skutków pandemii, koszty z tym związane oraz utracone 

przychody bezpośrednie i pośrednie. 

6. Pozytywnie zaopiniowano Informację z przeglądu stanu technicznego urządzeń, sprzętu na 

gminnych placach zabaw, stanu technicznego „kubłów ulicznych”, ławek. 

7. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 

 - zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok (projekt uchwały z 08.09.2021r.) 

-  wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 08.09.2021r.) 

-  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości projekt uchwały z 14 czerwca 2021r.) 

-  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały z 14 czerwca 2021r.) 

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz udzielenie 

bonifikaty (projekt uchwały z 28 czerwca 2021r.) 

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej na rzecz użytkownika wieczystego (projekt 

uchwały z 25.06.2021r.) 

- wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej 

(projekt uchwały z 15.07.2021r.) 

- nadania nazwy ulicy (projekt uchwały z 10.08.2021r.) 

- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 24.08.2021r.) 

-  zmiany mpzp w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach (projekt uchwały z 7.09.2021r.) 

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej na 

rzecz zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (projekt uchwały z 15.09.2021r.) 

- wniosek sprawie zlikwidowania ławek znajdujących się przy ul. Wolności w Krapkowicach został przez 

komisję rozpatrzony negatywnie przekazano do GKI 

8. Wnioskowano o przesunięcie z chodnika znaków drogowych usytuowanych przy zbiegu ul. Opolskiej 

i ul. Drzymały – wniosek radnego Artura Thiel skierowano do Wydziału GKI 

9. Wnioskowano o dofinansowanie zakończenia budowy chodnika przy drodze – ul. Kościuszki w 

Rogowie Opolskim (nie zakończono budowy z budżetu obywatelskiego) – wniosek radnej Doroty 

Koczulla skierowano do Wydziału GKI 

10. Wnioskowano o usunięcie uschniętego drzewa przy drodze wojewódzkiej pomiędzy Ściborowicami 

i Kórnicą grożącego bezpieczeństwem przejeżdżających i przechodzących – wniosek radnej Teresy 

Rybczyk skierowano do Wydziału GGR 

11. Wnioskowano o wytyczenie geodezyjne drogi – ul. XXX-lecia w Kórnicy – wniosek radnej Teresy 

Rybczyk skierowano do GGR  

 



12. Wnioskowano o uporządkowanie terenu wokół starego szpitala poprzez usunięcie bądź przycięcie 

krzewów drzew, chwastów wyrastających poza teren obiektu, które uniemożliwiają przejście 

chodnikiem – wniosek radnego Andrzeja Krajki skierowano do Spółki WiK i do Wydziału GKI 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

                                                                                                                                                        Artur Thiel 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 


