
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 21 czerwca 2016 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji wniosków za 2015 rok. 
    - Wnioskowano ponownie o usunięcie drzewa orzechowego wraz z korzeniem z pobocza drogi 
      przy ul. Ligonia w Krapkowicach- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do  
      Wydz. GGR   
    - Wnioskowano o przycięcie gałęzi drzew przy ul. Żeromskiego  w Krapkowicach-  
      ze szczególnym uwzględnieniem wyjazdu od ul. Dębowej w Krapkowicach- wniosek Pana 
      Zduna- wniosek skierowano do Wydz. GGR  
    - Wnioskowano o ustawienie znaku drogowego ”strefa zamieszkania” przy wjeździe na Os. 
      1000-leica (od strony stacji benzynowej Orlen)- wniosek Pana Malinowskiego- wniosek 
      skierowano do Wydz. GKI  
   - Wnioskowano o przycięcie gałęzi drzew na skarpie usytuowanej pomiędzy ul. Ks. Duszy 
     a ul. Krasickiego w Krapkowicach – wniosek Pana Kowalczuka- wniosek skierowano do 
     Wydz. GGR  
2. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z wykonania budżetu planu zadań gospodarczych 
    Gminy Krapkowice za 2015 r.  
    -  pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
       sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
       Krapkowice za 2015 rok    
    -  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2015 rok.  
3. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,  
    lokalami użytkowymi i socjalnymi oraz opłaty parkomatowej i targowej pobieranej przez 
    ZGKiM. 
    - Wnioskowano o sukcesywną wymianę parkomatów oraz o oznaczenie płatnych  
       parkingów- wniosek komisji- wniosek skierowano do ZGKiM/GKI. 
4. Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności Straży Miejskiej oraz  
    krapkowickich dzielnicowych 
      - Wnioskowano o utworzenie ul. Pułaskiego w Krapkowicach drogą jednokierunkową oraz  
        o rozważenie utworzenia ulicy Pocztowej w Krapkowicach drogą jednokierunkową- wniosek  
        Pana Kowalczuka- wniosek skierowano do Wydz . GKI     
      - Wnioskowano o zainstalowanie dwóch progów zwalniających wzdłuż ulicy Dzierżonia  
        w Krapkowicach przy posesjach nr 5-6 i 11-12- wniosek Pana Malinowskiego- wniosek 
        skierowano do Wydz. GKI   
      - Wnioskowano o wyeliminowanie parkowania samochodów na ul. Dzierżonia w  
        Krapkowicach (od strony ul. Prudnickiej) - wniosek Pana Malinowskiego- wniosek  
        skierowano do  Policji.   
     -  Wnioskowano o odnowienie dwóch ławek ustawionych przy ul. Kozielskiej w Krapkowicach-  
        wniosek Pana Kowalczuka- wniosek skierowano do Wydz . GKI   
     -  Wnioskowano o zobowiązanie właścicieli do przycięcia traw z poboczy dróg- ul. Polna, ul.  
        Prusa, ul. Andersa w Krapkowicach- wniosek Pani Szarek- wniosek skierowano do 
        Straży Miejskiej.  
     -  Wnioskowano o zobowiązanie właściciela do przycinki żywopłotu przy ul. Ks. Duszy  
        w Krapkowicach( parking obok cukierni „Magosz”)- wniosek Pani Szarek- wniosek  
        skierowano do Stra ży Miejskiej.  
5. Wnioskowano o przygotowanie na następne posiedzenie komisji Informacji nt. kierunku  
    rozwoju monitoringu miejskiego- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do 
    Sekretarza Miasta/ Stra ży Miejskiej  
6. Pozytywnie zaakceptowano Informację na temat cmentarzy w Krapkowicach dot. ilości  
    wolnych miejsc grzebalnych, opłaty za przedłużenie dzierżawy  



7. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 
    - w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok.  
    - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
      odpadami komunalnymi  
    - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  
      komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  
    - w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
      i ustalenia stawki tej opłaty. 
    - w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oraz trybu oceny wniosków o realizację zadnia 
      publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.      
8. Komisja podtrzymała stanowisko w sprawie sfinansowania 50%  wartości wykupu pasa gruntu  
    o powierzchni 0,0684 ha z działki 475 z mapy 1, obręb Żywocice- wniosek skierowano do 
    Wydz.  GGR  
 
 
                                                                                          Przewodniczący Komisji 
 
                       Ireneusz Żyłka 
 
        
 
Prosz ę przedstawi ć do Biura Rady Miejskiej pisemn ą odpowied ź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału .                                                                                                                             


