
                WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH  
z posiedzenia w dniu 21 czerwca 2022 r. 

______________________________________________________ 
 

1. Pozytywnie zaopiniowano Raport o stanie Gminy Krapkowice i Projekt uchwały w sprawie 
     udzielenia wotum zaufania. 
2. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
     z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2021 rok; 
 -  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2021 rok. 
 -  Wnioskowano o przedstawienie informacji nt. wysokości dopłat z budżetu gminy na dodatkowe 
    godziny języka mniejszości niemieckiej oraz liczby dzieci na nie uczęszczające- informację  
    przesłać radnym do Sesji RM- wniosek Pani Dziuk i Pana Brzozowskiego – wniosek  
    skierowano do Wydz. Oś.  
3. Pozytywnie zaopiniowano informację z realizacji wniosków za 2021 rok.  
   - Wnioskowano ponownie o utworzenie wjazdów na ścieżkę rowerową przy ul. Jana Pawła II  
      w Krapkowicach- wniosek Pana Warzechy- wniosek skierowano do BIG 
   - Wnioskowano o dostawienie przy przejściu dla pieszych na ul. Prudnickiej w Krapkowicach  
      (obok przystanku autobusowego przy Os.1000-lecia) znaku drogowego informującego  
      o przejściu szczególnie uczęszczanym przez dzieci- znak ustawić po lewej i prawej stronie 
      jezdni- oznakowania informujące o przejściu dla pieszych ustawić w widocznym miejscu-  
      wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do Wydz. IU 
   - Wnioskowano, aby od nowego roku szkolnego w godzinach porannych na przejście dla  
      pieszych na ul. Prudnickiej w Krapkowicach (obok osiedla 1000-lecia) został przydzielony 
      kontroler ruchu drogowego nadzorujący przejścia dzieci przez jezdnię (tzw. stopek) - wniosek  
      Pani Dziuk- wniosek skierowano do Wydz. Oś.  
   - Wnioskowano o doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej w Krapkowicach-  
      wniosek Pani Dziuk- wniosek skierowano do Wydz. IU 
4. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,  
    lokalami użytkowymi i socjalnymi oraz opłaty parkomatowej i targowej pobieranej przez ZGKiM. 
5. Pozytywnie zaopiniowano Informację bieżącą z działalności Straży Miejskiej oraz Krapkowickich  
    dzielnicowych. 
6. Pozytywnie zaopiniowano informację bieżącą z działalności OPS, WTZ, ŚDS.    
7. Pozytywnie zaopiniowano informację nt. budowy nowego cmentarza. 
8. Pozytywnie zaopiniowano informację nt. cmentarza w Krapkowicach dot. ilości wolnych miejsc  
    grzebalnych, opłaty za przedłużenie dzierżawy. 
10. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
     - w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Krapkowic o wsparcie ze środków 
         Rządowego Funduszu rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w 
         istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Krapkowice Spółka z ograniczoną 
         odpowiedzialnością z siedziba w Krapkowicach; 
     -  w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2022 rok; 
     -  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
     -  w sprawie nadania nazwy ulicy 
     - w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Krapkowice na rzecz  
        obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
     -  w sprawie  przyjęcia  przez  Gminę  Krapkowice  od  Województwa Opolskiego wykonania 
         zadania pn.:”Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa  
        Opolskiego  w  związku  z  konfliktem  zbrojnym  na terytorium  tego państwa”  
 
 
 



11. Wnioskowano o monitowanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w sprawie naprawy 
       zapadniętej kostki brukowej na chodniku przy ul Prudnickiej w Krapkowicach 
      (obok pasażu handlowo- usługowego)- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do IU  
 
 

 
 
Przewodnicząca Komisji  

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


