
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 20 grudnia 2016 r. 

 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano: 
    - projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok.  
    - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
2. Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności Straży Miejskiej oraz  
    krapkowickich dzielnicowych  
3. Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności OPS, WTZ. 
4. Komisja podjęła decyzję o rozpoczęciu budowy cmentarza komunalnego przy ul.  
    Limanowskiego w Krapkowicach przy jednoczesnym kontynuowaniu procedur zmierzających   
    do budowy cmentarza przy Os. Sady w Krapkowicach- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
    i GGR   
5. Pozytywnie zaakceptowano Plan Pracy Rady Miejskiej na rok 2017 
6. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie komisji z działalności za 2016 rok.  
7. Pozytywnie zaakceptowano Plan Pracy Komisji na rok 2017 
8. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 
      - w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w Krapkowicach  
         z działalności kontrolnej w 2016 roku.  
      - w sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 
      - w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok 
      - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
9.   Komisja podtrzymała stanowisko w sprawie utworzenia drogi przejazdowej na ul. 
      Broniewskiego w Krapkowicach- wniosek komisji- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
10. Komisja nie wyraziła zgody na sprzedaż parkingu przy Drodze Krajowej 45 -  wyraziła zgodę  
      na jego dzierżawę- wniosek skierowano do Wydz. GGR  
11. Komisja podjęła decyzję o przystąpieniu do scalania terenu pomiędzy ul. Prudnicką (za stacją 
      ORLEN) wzdłuż Drogi Krajowej DK 45 do planowanego cmentarza przy ul. Limanowskiego  
      w Krapkowicach- wniosek skierowano do Wydz. GGR  
12. Komisja nie wyraziła zgody na obniżenie stawki czynszu dzierżawnego na Targowisku  
      Miejskim w Krapkowicach- wniosek skierowano do Wydz. GGR  
13. Wnioskowano o ustawienie znaku drogowego „ustąp pierwszeństwa” na ul. Kani  
      w Krapkowicach (obok myjni samochodowej) bądź usunąć na całym tym osiedlu wszystkie 
      znaki drogowe- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do G KI  
14. Wnioskowano ponownie o włączenie sygnalizacji dźwiękowej na przejściu dla pieszych na ul.  
      3 Maja w Krapkowicach (przejście przy sklepie Biedronka)- wniosek Pana Guta- wniosek  
      skierowano do Wydz. GKI  
15. Wnioskowano o wyrównanie płyt chodnikowych (trelinki) na chodniku przy ul. Ks. Duszy 16  
      w Krapkowicach- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
16. Wnioskowano o dokonanie przycinki drzew przy ul. Kilińskiego, Waryńskiego i Żeromskiego  
      w Krapkowicach- wniosek radnego Warzechy i radnego Zduna- wniosek  skierowano do 
      Wydz. GGR  
17. Wnioskowano o wyrównanie drogi na skrzyżowaniu ulic: Chopina, Buczka, Ks. Duszy 
      w Krapkowicach- podczas opadów deszczu tworzy się wodostan i jest ślisko- wniosek Pana 
      Guta- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
18. Wnioskowano o wyrównanie płyt chodnikowych na chodniku przy ul. Kilińskiego  
      w Krapkowicach (pierwszy chodnik, który prowadzi do zakładów)- wniosek Pana Guta-  
      wniosek skierowano do Wydz. GKI 
19. Wnioskowano o uzupełnienie brakującej pokrywy studzienki kanalizacyjnej na ul. Kolejowej  
      w Krapkowicach- wniosek Pani Burzyk wniosek skierowano do Wydz. G KI i Spółki WiK  
20. Wnioskowano o uprzątnięcie liści z parkingu przy ul. Krasickiego w Krapkowicach (naprzeciw 



      Urzędu Pocztowego)- wniosek Pana Guta- 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 .                                                                                                                             


