
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 27 wrze śnia 2016 r. 

__________________________________________________ 
 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań gospodarczych Gminy  
    za I półrocze 2016 r.  
2. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
    Miasta i Gminy Krapkowice w I półroczu 2016 r. 

• Wnioskowano o zobowiązanie właściciela do wykoszenia trawy z terenu pomiędzy ulicą 
Kolejową a ul. Głęboką w Krapkowicach- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do 
Straży Miejskiej 

• Komisja wnioskowała, aby Komendant Miejsko-Gminny OSP organizował wspólne 
ćwiczenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych- wniosek  komisji- wniosek skierowano 
do Wydz. SO 

• Wnioskowano o umieszczenie na krapkowickiej stronie internetowej informacji, że  dane 
kontaktowe do firmy zajmującej się usuwaniem roju pszczół są dostępne w Straży 
Miejskiej- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do  Wydz. OST 

• Wnioskowano o wyeliminowanie nieprawidłowego parkowania samochodów na ul. 
Damrota w Krapkowicach- wniosek Pana Małkiewicza- wniosek skierowano do Pol icji 
i Stra ży Miejskiej   

• Wnioskowano o patrolowanie w godzinach wieczornych i nocnych piwiarni przy ul. Ks. 
Duszy oraz terenu za kioskami handlowymi przy ul. Damrota w Krapkowicach-  zbierają 
się tam grupy młodzieży zakłócając spokój nocny i zaśmiecając teren- wniosek Pana 
Guta- wniosek skierowano do Policji 

• Wnioskowano o likwidację placu zabaw na ul. Kilińskiego- urządzenia zabawowe  
rozdysponować na inne place zabaw, a ławkę ustawić przy ul. Kilińskiego w 
Krapkowicach (od strony chodnika)- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do 
Wydz. GKI 

• Wnioskowano o zobowiązanie właściciela do uprządkowania terenu wokół kiosku (były 
Totolotek) przy ul. Damrota w Krapkowicach- wniosek pana Guta- wniosek skierowano 
do Stra ży Miejskiej  

• Wnioskowano o wykoszenie traw i wyrównanie terenu na zatoczce przy ul. Damrota                    
w Krapkowicach- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. GKI   

• Wnioskowano, aby przed dokonaniem zapłaty za realizację zadnia, zobowiązać firmę do 
prawidłowego zamontowania słupa oświetleniowego na ul. Damrota w Krapkowicach- 
wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. GKI  

• Wnioskowano, aby odbiory wszelkich prac remontowych i budowlanych były dokonywane 
przez pracowników urzędu przed zapłatą za ich realizację- podczas wykonywania 
drobnych zadań remontowych nakładać na firmy terminy realizacji - wniosek Pana 
Małkiewicza- wniosek skierowano do Wydz. GKI  

3. Przyjęto do wiadomości Informację nt. kierunków rozwoju monitoringu miejskiego. 
• Komisja podjęła stanowisko, aby w rozmowach dotyczących ustalenia hierarchii rozwoju 

monitoringu oraz przy weryfikacji miejsc ustawienia kamer uczestniczyli: Radny Adam 
Orzechowski, Radny Andrzej Malinowski, Radny Andrzej Małkiewicz- skierowano do 
Straży Miejskiej  

4. Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji wniosków za I półrocze 2016 r.  
• Wnioskowano ponownie o dokonanie przycinki krzaków na ul. Kolejowej w Krapkowicach- 

wniosek Pani Burzyk- wniosek skierowano do Wydz. GG R  
• Wnioskowano o wprowadzenie ograniczenia tonażu na ul. Kolejowej w Krapkowicach- 

wniosek Pani Burzyk i Pana Brzozowskiego - wniosek skierowano do Wydz. GKI 



• Wnioskowano o rozważenia wyprowadzenie ruchu rowerowego z Placu Gagarina w 
Krapkowicach i przekierowanie go na drogę tłuczniową- obok placu- wniosek Pana Żyłki- 
wniosek skierowano do Wydz. GKI  

5. Pozytywie zaakceptowano informacje bieżącą z działalności OPS, ŚDS. 
6. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 

• w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/306/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 
grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości 
stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Krapkowice 

• w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się               
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 
grzebowisk i spalarni zwłok dla zwierząt i ich części.  

• w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice n 2016 rok 
• w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  

7.  Komisja podjęła negatywne stanowisko w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu części 
     bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Opolskiej 
     39- wniosek  skierowano do Wydz. GGR   
8.  Komisja podjęła negatywne stanowisko w sprawie sprzedaży działek o nr 44,43,42 i 45 oraz  
     ich części z mapy 8 w Krapkowicach- wniosek  skierowano do Wydz. GGR    
9.  Komisja wnioskowała, aby pismo w sprawie nadania nazwy ronda zostało przekazane 
     zgodnie z kompetencjami do zarządcy drogi- wniosek skierowano do Wydz. GKI    
10. Wnioskowano o włączenie sygnalizacji dźwiękowej na przejściach dla pieszych na ul. 3 Maja 
      w Krapkowicach - wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. GK I     
11. Wnioskowano o usunięcie traw i chwastów z chodników na terenie miasta Krapkowice-  
      wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz . GKI   
12. Wnioskowano o usunięcie znaków drogowych „przejazd strzeżony” usytuowanych przy 
      ul. Kilińskiego (obok hali sportowej) oraz przy ul. Opolskiej/ ul. Kolejowej w Krapkowicach-  
      wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz . GKI 
13. Wnioskowano o wykoszenie traw i chwastów z nasypów na moście kolejowym od 
      strony ul. Ks. Duszy w Krapkowicach- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz.  
      GKI  
14. Wnioskowano o usunięcie betonowej płyty oraz wyrównanie tłuczniem ubytków w drodze 
      od mostu kolejowego do ul. Kolejowej w Krapkowicach- wniosek Pana Guta- wniosek  
     skierowano do Wydz. GKI  
15. Wnioskowano o usunięcie gałęzi drzew wchodzących na chodnik przy ul. Opolskiej w 
      Krapkowicach- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. GG R   
16. Wnioskowano o ustawienie toalety przenośnej w okolicy parkingu przy ulicy 1 Maja  
      w Krapkowicach- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do GKI    
17. Wnioskowano o podjęcie działań względem budynków przejętych po zakładach papierniczych 
      oraz budynku przy ul. Opolskiej w Krapkowicach (spalony budynek)- wniosek Pana Guta-  
      wniosek skierowano do Wydz. GGR  
18. Wnioskowano o nadanie nazwy dwóm ulicom tj. ulicy mieszczącej się od ul. Słowackiego do  
      ul. Kwiatowej w Krapkowicach oraz ulicy mieszczącej się za budynkiem Publicznego 
      Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do  
      Wydz. GGR  
19. Wnioskowano o wyrównanie ubytków w drodze dojazdowej do Hali Sportowej, usytuowanej 
      na zakręcie ul. Kilińskiego w Krapkowicach - wniosek Pana Warzechy- wniosek 
      skierowano do Wydz. GKI   
 
 
 
 
 
 



 
 
20. Wnioskowano o ustawienie lampy oświetleniowej na moście kolejowym od strony  
      Krapkowic- wniosek Pani Brzezi ńskiej- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
21. Wnioskowano o uzupełnienie brakujących płyt chodnikowych na chodniku przy Alei Jana   
      Pawła II w Krapkowicach- wniosek Pana Warzechy- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
 
                                                                                          Przewodniczący Komisji 
 
                       Ireneusz Żyłka 
 
        
 
Prosz ę przedstawi ć do Biura Rady Miejskiej pisemn ą odpowied ź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału .                                                                                                                             


