
WNIOSKI KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW 
z posiedzenia w dniu 22 czerwca 2022 r. 

_________________________________________________________________________ 

 
1. Pozytywnie zaopiniowano Raport o stanie Gminy Krapkowice oraz projekt uchwały w 
    sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Krapkowic. 
2. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
    - w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz ze 
    Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2021 rok.  
    - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic. 
3. Pozytywnie zaopiniowano Informację z realizacji wniosków za 2021 rok. 
4. Pozytywnie zaopiniowano Informacja nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
    gminy, lokalami użytkowymi i lokalami socjalnymi. 
5. Pozytywnie zaopiniowano informację o zewnętrznych środkach finansowych  
    pozyskanych na projekty realizowane przez Gminę Krapkowice.     
6. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
    - w sprawie  zatwierdzenia wniosku Burmistrza Krapkowic o wsparcie ze środków Rządowego  
      Funduszu rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej 
      Inicjatywie Mieszkaniowej Krapkowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba  
      w Krapkowicach ; 
    -  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 2021 rok;  
    -  w spawie zmiany budżetu  Gminy Krapkowice na 2022 rok; 
    -  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 
    - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
       części miasta Krapkowic (rejon ulic: Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej);       
    - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  
      ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach; 
   -  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 
      Opolskiej i Limanowskiego w Krapkowicach; 
   - w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
     Rogów Opolski  w rejonie  ulic Opolskiej i Leśnej;  
   - w sprawie  przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  
     przestrzennego w rejonie ulic: Transportowej, Żeromskiego i Bolesława Chrobrego w 
     Krapkowicach; 
   - w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania  
     przestrzennego  dla części miasta  Krapkowice  pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka,  
     Transportową i rzeką Odrą; 
   - w sprawie wyrażenia zgody  na obciążenie  służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej 
     własność  Gminy Krapkowice; 
   - w sprawie wyrażenia zgody  na odpłatne nabycie nieruchomości;  
   - w sprawie nadania nazwy ulicy; 
   - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości; 
   -  w sprawie  przystąpienia do  sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
     przestrzennego   terenu części miasta Krapkowic (rejon ulic Parkowej ,Kozielskiej, Prudnickiej) 
   - w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Krapkowice na rzecz obywateli  
     Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; 
 
 
 
 
 



   - w sprawie  przyjęcia  przez  Gminę  Krapkowice  od  Województwa Opolskiego wykonania  
     zadania pn.:”Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa  Opolskiego   
     w  związku  z  konfliktem  zbrojnym  na terytorium  tego państwa” 
   - w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zwiększenia kwoty dotacji celowej na dziecko 
     objęte opieką w żłobku 
 
   

Przewodniczący Komisji 
 
                     Artur Thiel                     
 
 
 
 
 
 
Proszę przedstawić do Biura Rady Miejskiej pisemną odpowiedź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału.                                                          
                                                                                                                                                                             


