
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH  
z posiedzenia w dniu 17 grudnia 2019 r. 

______________________________________________________ 
 

1. Pozytywnie zaopiniowano projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
    Krapkowice na 2020 rok. 
2. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
    prognozy finansowej. 
3. Pozytywnie zaopiniowano Informację bieżącą z działalności OPS, WTZ, ŚDS. 
4. Pozytywnie zaopiniowano Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania  
    Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach z działalności kontrolnej w 2019 r. 
5. Pozytywnie zaopiniowano Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji  
    Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2020 rok. 
6. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu  
     profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020 stanowiącego  
     część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krapkowice 
     na lata 2016-2025. 
7. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu 
    przeciwdziałania narkomanii na 2020 r. stanowiącego część składową strategii 
    rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krapkowice na lata 2016-2025. 
8. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz  
    szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na 
    ekonomiczne usamodzielnienie. 
9. Pozytywnie zaopiniowano Informacja bieżąca z działalności Straży Miejskiej oraz 
    krapkowickich dzielnicowych. 
    -  Wnioskowano o dokonanie zmiany czasu pracy strażników (np. od godz. 11do godz.  
        19) do czasu powrotu dwuzmianowego systemu pracy w Straży Miejskiej - wniosek  
        Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do Straży Miejskiej  
8. Pozytywnie zaopiniowano Plan Pracy Rady  Miejskiej na rok 2020 
9. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych  za  
    2019 rok. 
10. Pozytywnie zaopiniowano Plan Pracy Komisji Spraw Społecznych za 2019 rok.   
11. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
      - zmieniająca uchwałę NR XXVII/306/2009 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009r. 
        w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek  
        i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 
        publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Krapkowic; 
        - wnioskowano o odnowienie oznakowania strefy parkowania (linii poziomych) na  
          ul. Sądowej w Krapkowicach- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do  
         Wydz. GKI  
      - w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok; 
      - w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  
        zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice  
        na rok 2020; 
     -  w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania  
        i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie; 



      - w sprawie zmiany uchwały nr X/140/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia  
         28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego  
        w Krapkowicach; 
        1) Wnioskowano o wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze rowerowej przy  
              pl. Gagarina w Krapkowicach- wniosek komisji- wniosek skierowano  
            do Wydz. GKI    
      -  w sprawie zmiany uchwały nr X/108/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia  
           22 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania  
          o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich; 
      -   dotycząca potrzeby ustalenia lokalizacji nowego cmentarza komunalnego. 
12. Komisja nie wyraziła zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej  
        przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na Osiedlu 1000- lecia w Krapkowicach-   
       skierowano do Wydz. GGR  
13. Wnioskowano o podjęcie rozmów z Zarządem Dróg Wojewódzkich i inwestorem 
        realizującym inwestycję przy sklepie Kaufland w sprawie możliwości sfinansowania  
        budowy chodnika przy ul. Ks. Koziołka w Krapkowicach– wniosek Pana  
       Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
14. Wnioskowano o podjęcie działań zmierzających do oddzielenia chodnika od pasa  
        drogi- ul. Ks. Koziołka w Krapkowicach w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu  
       pieszego- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GKI . 
15. Wnioskowano, aby w miarę możliwości finansowych zamontować lampę oświetleniową  
       na przedłużeniu ulicy Żeromskiego w Krapkowicach- wniosek Pana Warzechy-  
      wniosek skierowano do Wydz. GKI       
 
 
 
 

 
Przewodnicząca Komisji  

 
                         Maria Karwecka  
 
 
 
Proszę przedstawić do Biura Rady Miejskiej pisemną odpowiedź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału.                                                                                                                             


