
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH  
z posiedzenia w dniu 16 kwietnia 2019 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano Raport z rocznych badań, zawierający informację o 
uzyskanych wynikach, zróżnicowaniu przestrzennym i czasowym, wielkości stężenia 
zanieczyszczeń pyłowych na terenie gminy Krapkowice  
- Wnioskowano o dokonanie kontroli firmy przy ul. Kamiennej w Krapkowicach pod kątem  
spalanych substancji- wniosek Pani Wójcik- wniosek skierowano do Stra ży Miejskiej  
- Wnioskowano, aby przed rozpoczęciem sezonu grzewczego została rozpowszechniona   
informacja nt. możliwości kontrolowania palenisk domowych przez Straż Miejską- wniosek 
Pani Wójcik- wniosek skierowano do Wydz. GGR i Stra ży Miejskiej 
- Wnioskowano o częstsze dokonywanie kontroli jakości dymów przy użyciu drona- 
wniosek Pani Wójcik- wniosek skierowano do Stra ży Miejskiej    
2. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdania z rocznej działalności WTZ, ŚDS i OPS. 
3. Pozytywnie zaakceptowano Informacje nt. Oceny zasobów pomocy społecznej dla 
Gminy Krapkowice. 
4. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. stanu przygotowań i zabezpieczeń Gminy 
Krapkowice w razie wystąpienia powodzi. 
5. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy     
- Wnioskowano, aby Komisja Edukacji, Kultury i Sportu ustaliła wiodące dyscypliny sportu 
oraz wypracowała priorytety na podstawie, których będą przyznawane środki finansowe na 
działalność klubów i stowarzyszeń - wniosek Pani Karweckiej- wniosek skierowano do 
Przewodnicz ącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  
6. Pozytywnie zaakceptowano Informację roczną z działalności Straży Miejskiej oraz 
krapkowickich dzielnicowych. 
7. Pozytywnie zaopiniowano Informacje nt. współpracy Krapkowic z miastami partnerskim. 
8. Pozytywnie zaopiniowano Informację na temat cmentarzy w Krapkowicach. 
- Wnioskowano o zorganizowanie wizji lokalnej cmentarzy oraz terenów przeznaczonych 
pod cmentarz celem wyznaczenia jednej lokalizacji pod budowę cmentarza komunalnego 
w Krapkowicach- wniosek komisji- wniosek skierowano do Przewodnic zącej komisji.   
10. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. dotacji celowych przyznanych w 2018 roku.  
11. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
- w sprawie zmiany uchwały Nr IV/48/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 
- w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku 
dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 
- w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok 
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
12. Wnioskowano o przygotowanie Informacji nt. zasad działalności i funkcjonowania 
żłobków publicznych i żłobków prywatnych- informację należy przesłać radnym-  wniosek 
Pani Dziuk- wniosek skierowano do Wydz. O światy    
 



13. Wnioskowano o odnowienie znaków poziomych (linii parkingowych) przy ul. Sądowej 
w Krapkowicach- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
  
 

Przewodnicząca Komisji  
 
                         /-/ Maria Karwecka  
 
 
 
Prosz ę przedstawi ć do Biura Rady Miejskiej pisemn ą odpowied ź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału .                                                                                                                                                                     


