
                WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH  
z posiedzenia w dniu 12 kwietnia 2022 r. 

______________________________________________________ 
 

1. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z rocznej działalności OPS, WTZ, ŚDS. 
2. Pozytywnie zaopiniowano ocenę zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice. 
3. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. stanu przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice 
    w razie wystąpienia powodzi  
4. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z 
    organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy. 
5. Pozytywnie zaopiniowano Informacje roczna z działalności Straży Miejskiej oraz krapkowickich 
    dzielnicowych  
    - Wnioskowano o rozważenie utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Moniuszki 
      w Krapkowicach (obok Publicznych Przedszkoli) poprzez wydzielenie ich z przedniej części  
      ogrodów działkowych i przeniesienie działek w tylną część ogrodów, na teren będący  
      własności Powiatu Krapkowickiego - bądź przedstawić inną koncepcję rozwiązania problemu  
      związanego z brakiem miejsc parkingowych w tym rejonie- wniosek Pana Małkiewicza-  
      wniosek skierowano do  Wydz. BIG i GGR 
6. Wnioskowano ponownie o rozważenie utworzenia ulicy Wapiennej w Krapkowicach drogą 
    jednokierunkową- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do Wydz. IU  
7. Pozytywnie zaopiniowano informację nt. dotacji celowych przyznanych w 2021 roku. 
8. Pozytywnie zaopiniowano informację nt. cmentarzy w Krapkowicach dot. ilości wolnych miejsc 
    grzebalnych, opłata za przedłużenie dzierżawy. 
     - Wnioskowano o rozważenie wymiany pojemnika na odpady na cmentarzu komunalnym w 
     Krapkowicach- mieszkańcy mają problem z otwieraniem tego pojemnika i pozostawiają śmieci  
     obok niego- wniosek Pani Wójcik- wniosek skierowano do GGR 
9. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 
    - zmiany uchwały Nr XXXV/414/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 lutego 2022r.  
    w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
    domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu. 
     - 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. 
     - w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2022 rok; 
     - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
10. Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek w sprawie wykupu części działki 67/1 z mapy 8 przy  
      ul. Pułaskiego 4-8  w Krapkowicach- wniosek skierowano do Wydz. GGR    
11. Wnioskowano o usuniecie banneru informującego o klubie golfowym nie istniejącym już przy  
      ul. Wrzosów w Krapkowicach- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do Wydz. IU. 
12. Wnioskowano o rozważenie utworzenia ze zgromadzonej hałdy humusu na terenie 
      rekreacyjnym przy ul. Wrzosów w Krapkowicach, ślizgawki/ zjeżdżalni na sanki  - wniosek  
      Pana Małkiewicza- wniosek skierowano do BIG 
13. Wnioskowano, aby w ramach posiadanych środków dokonać napraw zdewastowanych  
      murków, ławek, lamp ulicznych na Rynku w Krapkowicach- wniosek Pana Żyłki- wniosek  
      skierowano do Wydz. IU.  
 

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


