
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH  
z posiedzenia w dniu 19 listopada 2019 r. 

______________________________________________________ 
 

1. Pozytywnie zaopiniowano stawki podatków i opłat lokalnych na 2020 rok: 
    -  projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
    -  projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości; 
    -  projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IX/109/2011 Rady Miejskiej w  
       Krapkowicach z 23 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów. 
2. Pozytywnie zaopiniowano Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi  
    podmiotami na rok 2020: 
     - projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice  
       z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność   
       pożytku publicznego na 2020 rok.” 
3. Pozytywnie zaopiniowano Informację z działalności Straży Miejskiej oraz krapkowickich  
    dzielnicowych.  
4. Pozytywnie zaopiniowano Informację bieżącą z działalności OPS, WTZ, ŚDS.  
5. Pozytywnie zaopiniowano Informację związano z podstawową opieką zdrowotną  
6. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
    - w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok; 
    - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 
    - 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 określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania  
      i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie; 
    - w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/60/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21  
      lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
      oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i gminy w Krapkowicach;    
   - w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę  
       w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
      i zagospodarowania tych odpadów sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te  
      usługi; 
  -  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Krapkowice 
      na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na  
     ekologiczne; 
  -  w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/494/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 
      czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw będących  
     własnością Gminy Krapkowice. 

 
Przewodnicząca Komisji  

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


