
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 25 kwietnia 2017 r. 

 
1  Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy  
     z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy.   
2. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. współpracy Krapkowic z miastami partnerskimi. 
3. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z rocznej działalności WTZ, ŚDS oraz OPS  
    w Krapkowicach- rodzaje, wielkości zasiłków oraz udział budżetu gminy w zaspokajaniu  
    potrzeb społecznych w 2016 roku. 
4. Pozytywnie zaakceptowano Ocenę zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice  
5. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. stanu przygotowań  i zabezpieczeń gminy  
    Krapkowice w razie wystąpienia powodzi.  
    -  Wnioskowano o udostępnienie na stronie internetowej (w odrębnej zakładce) informacji  
      „Jak postępować w razie powodzi”- wniosek Pana Brzozowskiego i Pana Żyłki- wniosek  
      skierowano do Wydz. SO i OST 
6. Pozytywnie zaakceptowano Informację z działalności Straży Miejskiej oraz krapkowickich  
    dzielnicowych.  
     - Wnioskowano o zlecenie firmie zmiany lokalizacji kamery usytuowanej na budynku biblioteki-  
     kamerę należy ustawić w miejscu, w którym będzie monitorowała plac zabaw - następnie  
     ustawić tablicę z informacją o monitorowaniu obiektu- wniosek Pana Małkiewicza- wniosek  
     skierowano do Sekretarza Miasta i MiG Bibliote ki Publicznej   
    - wnioskowano o przedstawienie na następnym posiedzeniu komisji informacji nt. wykonanych 
      działań odnośnie budowy monitoringu w mieście- wniosek Pana Żyłki- wniosek  
      skierowano do Stra ży Miejskiej.   
    - wnioskowano o dokonanie analizy nt. możliwości wprowadzenia do regulaminu placu  
      zabaw (pl. Gagarina) zapisu umożliwiającego poruszanie się dzieci na rowerach- wniosek  
      Pana Malinowskiego- wniosek skierowano do Wyd z. GKI 
7. Pozytywnie zaakceptowano Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy  
    Krapkowice za lata 2015-2016. 
    - wnioskowano, aby w ramach możliwości dokonać nasadzenia 5 drzew przy ul. Moniuszki  
     w Krapkowicach- wniosek Pana Ireneusza Żyłki.  
8. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. przyznanych w 2016 roku dotacji celowych do  
    wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne.  
9. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 
    - w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu  
      Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków funkcjonowania. 
    - w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok. 
    - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
    - w sprawie  zmiany uchwały nr XIV/184/2016 RM w Krapkowicach z dnia 25.02.2016 r.  
      w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice  
      na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na  
      ekologiczne.                                                                   

         Przewodniczący Komisji 
 
                       Ireneusz Żyłka 
 
        
Prosz ę przedstawi ć do Biura Rady Miejskiej pisemn ą odpowied ź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału .                                                                                                                                                                                                                                            


