
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 20 czerwca 2017 r. 

 
1  Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie finansowe wraz ze Sprawozdaniem z wykonania  
    budżetu Gminy Krapkowice za 2016 rok.   
2. Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji wniosków za 2016 rok.  
    - Wnioskowano o usunięcie traw pomiędzy kostką brukową, uporządkowanie skwerów 
    zielonych, odmalowanie żółtą farbą schodów oraz naprawienie zdewastowanej kostki  
    (naprzeciw kiosku Ruchu) na Rynku w Krapkowicach- wniosek Pani Brzezi ńskiej- wniosek  
    skierowano do Spółki WiK i Wydz. GKI  
    - Wnioskowano o wykoszenie traw przy drodze pomiędzy firmą BIS Multiserwis a firmą POM-  
    wniosek Pani Brzezi ńskiej- wniosek skierowano do Spółki WiK  
3. Informacja nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami użytkowymi 
    i socjalnymi oraz opłaty parkomatowej i targowej pobieranej przez ZGKiM 
    -  Wnioskowano, aby Spółka ZGKiM zwróciła się z wnioskiem do gminy w sprawie  
    podwyższenia kapitału spółki o kwotę 30/40 tyś. zł w celu wyremontowania parkingu  
    i drogi dojazdowej do Ośrodka Pomocy Społecznej- wniosek Pana Guta i Pana  
    Kowalczuka- wniosek skierowano do Spółki ZGKiM.   
    - wnioskowano o ponowne podjęcie działań zmierzających do sprzedaży budynku przy ul.  
    Opolskiej w Krapkowicach- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do w ydz.  
    GGR 
4. Pozytywnie zaakceptowano Informacje bieżącą z działalności Straży Miejskiej oraz  
    krapkowickich dzielnicowych. 
    - wnioskowano, aby podczas pieszych patroli straży miejskiej kontrolowany był nowy 
    parking przy Ośrodku Pomocy Społecznej- nagminnie samochody są  parkowane na  
    wjeździe i uniemożliwiają innym użytkownikom wyjazd z parkingu- wniosek Pani Szarek-  
    wniosek skierowano do Stra ży Miejskiej    
    - wnioskowano o patrolowanie w godzinach wieczornych placu zabaw przy ul. Damrota w  
    Krapkowicach (obok Piekarni)- często w tym miejscu odbywają się libacje alkoholowe-  
    wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Stra ży Miejskiej i Policji.  
5. Pozytywnie zaakceptowano informację bieżąca z działalności OPS, WT, ŚDS. 
6. Wnioskowano o ponowne przedstawienie na komisji wrześniowej Informacji nt. cmentarzy       
    w Krapkowicach uzupełnionej o informację nt. cmentarza w Otmęcie- wniosek Pana  
    Brzozowskiego - wniosek skierowano do Wydz. GKI   
7. Wnioskowano o odmalowanie ławek oraz uzupełnienie ubytków na głównej alei na cmentarzu 
     komunalnym w Krapkowicach- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do Wydz. GKI   
8. Wnioskowano o zorganizowanie spotkania z proboszczami z kościołów parafialnych  
    w Otmęcie w sprawie przedstawienia propozycji dot. cmentarzy - wniosek Pana  
    Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
9. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 
    - w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok 
    - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowe 
    - w sprawie zmiany nazw ulic 
    - w sprawie udzielenia Powiatowi Krapkowickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
10. Wnioskowano aby: 
     - drodze przy firmie MebloSoft nadano nazwę ulica Meblarska   
     - drodze za boiskiem Publicznego Gimnazjum Nr 2  nadano nazwę ulica Gimnazjalna 
     - alei mieszczącej się w parku (przy budynku byłej mleczarni) nadano nazwę aleja Adolfa  
       Barona- wnioski Pana Józefa Brzozowskiego- wnioski skierowa no do Wydz. GGR 
11. Pani Szarek wnioskowała o: 
     - wykoszenie trawy na placu zabaw, usytuowanym przy parku w Krapkowicach 
     - utwardzenie ścieżki rowerowej na pl. Gagarina w Krapkowicach- podczas dużych  
      opadów deszczu zalewana jest posesja nr 26  



     - uzupełnienie ubytku w drodze przy ul. Kościuszki 2 w Krapkowicach  
     - uzupełnienie ubytków w drodze oraz naprawę zapadniętej studzienki przy ul. Kasickiego 
       w Krapkowicach   
     - wnioskowano o przycięcie dolnych gałęzi drzew usytuowanych przy wjeździe do  
       parku oraz przy Kościele parafialnym WNMP przy ul. Piastowskiej (obok ławek)  
     - wnioskowane o przycięcie krzewów przy ul. Dąbrowskiego w Krapkowicach- wnioski  
       skierowano do Wydz. GKI, GGR, Spółki WiK      
12. Wnioskowano o wyczyszczenie studzienki deszczowej na ul. Powstańców Śląskich w 
      Krapkowicach- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
13. Pan Gut wnioskował o  
      - zmiany ustawienia włazów studzienek kanalizacji deszczowej przy ulicach: Jegiellońskiej,  
       Piastowskiej, Damrota, Krasickiego w Krapkowicach (włazy studzienek powinny być  
       ustawione w odwrotną stronę do kierunku jazdy)  
      - ustawienie ławek przy ulicach: 3 Maja (1 sztuka), Kilińskiego (2 sztuki), Ks. Duszy (2 sztuki)  
      w Krapkowicach    
      - ustawienie bariery ochronnej na placu zabaw przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach 
      - dokończenie przycinki żywopłotu przy ul. Damrota w Krapkowicach- wnioski skierowano  
      do Wydz. GKI i Spółki WiK. 
14. Wnioskowano o remont zapadniętej studzienki kanalizacji deszczowej przy Ks. Duszy  
      w Krapkowicach (obok cukierni Magosz)- wniosek Pana Warzechy- wniosek skierowano  
      do Wydz. GKI 
15. Wnioskowano ponownie o wycinkę drzewa orzechowego wraz z korzeniami przy ul. Ligonia 
      w Krapkowicach- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do  Wydz. GGR  
16. Wnioskowano o poprawienie najazdu progu zwalniającego na ulicy Górnej w Krapkowicach  
      (przy posesji nr 44)- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do W ydz. GKI   
17. Wnioskowano o obniżenie boków progu zwalniającego na ul. Górnej w Krapkowicach (obok  
      sadu brzoskwiniowego) – podczas opadów deszczu tworzy się tam wodostan, który powoduje 
      pękanie asfaltu – wniosek Pana Brzozowskiego-  wniosek skierowano do Wydz. GKI   
18. Wnioskowano o informowanie radnych z danego rejonu o odbiorze jakichkolwiek robót  
      wykonawczych w danym rejonie- wniosek Pana Brzozowskiego- 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 .                                                                                                                                                   


