
                                                                                         

 

                                                                                                     Krapkowice, 08.12. 2020 r. 

 

    RM- 0012/12/2020                                                               

 
 

 

            Uprzejmie informuję, że w dniu 15 grudnia 2020 r. (wtorek)   o godz. 14 oo odbędzie 

się Komisja Spraw Społecznych, w trybie zdalnym. 

Tematy posiedzenia: 

1. Sprawy regulaminowe. 

2.Analiza projektu budżetu Gminy Krapkowice na 2021 rok. 

   a) projekt uchwały nr 1 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021rok 

   b) projekt uchwały nr 2 w sprawie uchwalenia wpf. 

3. Sprawozdanie Komisji z działalności za 2020 rok. 

4. Wypracowanie planu pracy komisji na 2021 rok. 

5. Sprawy różne m.in. omówienie projektów uchwał z zakresu spraw społecznych. 

   a) projekt uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia  Programu Profilaktyk i Rozwiązywania  

       problemów alkoholowych na 2021 rok 

   b) projekt uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na     

       2021 rok 

   c) w sprawie   zmiany uchwały Nr XVII/218/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca   

       2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice 
   d) projekt uchwały nr 10 - w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/219/2020 Rady Miejskiej  

       w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu  

       świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

       i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za  

       gospodarowanie odpadami komunalnymi  

   e) projekt uchwały nr 11- w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  

       nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami    

       komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz   

       opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

  f) projekt uchwały nr 12- w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  

      zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2021"  

  g) projekt uchwały nr 13-  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze bezprzetargowej  dla  

      poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  

  h) projekt uchwały nr 18- w sprawie nadania nazwy ulicy.  

 

 

Uprzejmie proszę o uczestniczenie w posiedzeniu komisji. 

Proszę o zapoznanie się z materiałami stanowiącymi integralną część porządku posiedzenia 

w elektronicznym systemie e-Sesja.     

        

                                                                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                   Przewodniczący Komisji  

 

                                                                                                       Maria Karwecka 

 


