
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 15 listopada 2016 r. 

__________________________________________________ 
 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano stawki podatków i opłat lokalnych na 2017 rok. 
    - projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zwolnień  
      od tego podatku  
    - projekt uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych  
    - projekt uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej  
2. Pozytywnie zaakceptowano Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi  
    podmiotami na 2017 rok. 
    - projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice  
      z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  
      publicznego na 2017 rok”    
3. Pozytywnie zaakceptowano Informacje bieżącą z działalności Straży Miejskiej oraz  
    krapkowickich dzielnicowych. 
4. Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności OPS, WTZ, ŚDS. 
5. Pozytywnie zaakceptowano informacje bieżącą z działalności OPS, ŚDS. 
6. Pozytywnie zaakceptowano informację nt. podstawowej opieki zdrowotnej 
7. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. cmentarzy w Krapkowicach dot. ilości wolnych  
    miejsc grzebalnych, opłata za przedłużenie dzierżawy. 
    - Wnioskowano o przedstawienie koncepcji budowy nowego cmentarza komunalnego w 
      Krapkowicach - wniosek Pana Kowalczuka i Pana Brzozowskiego- wnios ek skierowano  
      do Wydz. GKI  
    - Wnioskowano ponownie o obniżanie krawężników przy przejściach dla pieszych, ze  
      szczególnym uwzględnieniem krawężnika przy ul. Damrota w Krapkowicach (obok  
      kościoła)- wniosek Pana Kowalczuka- wniosek skierowano do Wy dz. GKI   
    - Wnioskowano o obniżenie krawężników przy ul. Moniuszki w Krapkowicach- wniosek Pana  
      Żyłki- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
    - Wnioskowano o wprowadzenie do grudniowego porządku posiedzenia Komisji Spraw 
      Społecznych tematu dot. wyboru lokalizacji pod budowę nowego cmentarza- wniosek 
      Przewodnicz ącego RM Andrzeja Małkiewicza  
    - Wnioskowano o zobligowanie zarządcę cmentarza do odnowienie wejścia do kaplicy 
      cmentarnej, odmalowania ławek oraz oświetlenie alei łączącej starą część cmentarza z nową  
      częścią cmentarza komunalnego w Krapkowicach- wniosek Pana Żyłki- wniosek  
      skierowano do Wydz. GKI    
   - Wnioskowano o dokonanie przeglądu lamp oświetleniowych na Rynku w Krapkowicach 
      i wymianę nie świecących żarówek- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do Wydz.  
      GKI  
8. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwała: 
    - w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok 
    - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
    - w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie 
      określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
      składanej przez właściciela nieruchomości.   
9. Komisja nie wyraziła zgody na oddanie w długoletnią dzierżawę części działki 181 z mapy 5 
    obręb Krapkowice stanowiącej utwardzony pas o szerokości ok. 2,30 m. długość 86,00 drogi  
    gminnej ul. Słowackiego – wniosek skierowano do Wydz. GGR 
10. Komisja nie wyraziła zgody na wydzierżawienie części działki 277/4 z mapy 8 obręb  
      Krapkowice ul. Sądowa- jednocześnie wnioskowano o zaproponowanie  
      wnioskodawczyni innej lokalizacji oraz o podjęcia działań zmierzających do  



      uporządkowania ww. terenu - wniosek skierowano do Wydz. GGR i GKI  
11. Wnioskowano o uprzątnięcie liści z dróg i chodników w mieście, ze szczególnym  
      uwzględnieniem ul. Żeromskiego w Krapkowicach- wniosek Pana Zduna- wniosek  
      skierowano do Wydz. GKI   
12. Wnioskowano o uprzątnięcie liści z parkingu przy ul. Damrota w Krapkowicach (obok 
      plebanii)- wniosek Pana Kowalczuka- wniosek skierowano do Wydz . GKI 
13. Wnioskowano o przesunięcie znaku drogowego informującego o ruchu okrężnym przy 
      ul. Ks. Koziołka w Krapkowicach- znak ten jest niewidoczny dla osób jadących od  
      strony Gogolina- 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 .                                                                                                                             


