
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 26 wrze śnia 2017 r. 

 
1. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań gospodarczych Gminy 
    za I półrocze 2017 r.  
2. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
    Miasta i Gminy Krapkowice w I półroczu 2017 roku. 
3. Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji wniosków za I półrocze 2017 roku.   
4. Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności OPS, WTZ, ŚDS.   
    - Wnioskowano o wystąpienie do gmin ościennych z prośbą o partycypację w kosztach  
    utrzymania Warsztatu Terapii Zajęciowych- wniosek Komisji- wniosek skierowano do  
    Kierownika WTZ      
5. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. cmentarzy w Krapkowicach dot. ilości wolnych  
    miejsc grzebalnych, opłata za przedłużenie dzierżawy.  
    - Wnioskowano o przyspieszenie procedur związanych z budową cmentarza na Os. Sady 
      w Otmęcie- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. GGR/ GKI  
    - Wnioskowano, aby w najbliższym spotkaniu z przedstawicielami Lasów Państwowych  
      uczestniczyło prezydium rady- wniosek Pana Małkiewicza- wniosek skierowano do 
      Wydz. GGR 
    - Wnioskowano o przedstawienie kosztorysu związanego z budową cmentarza na Os. Sady  
      w Otmęcie- wniosek Pana Zduna- wniosek skierowano do Wydz. GGR / GKI  
    - wnioskowano o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków na opracowanie  
      projektu budowy parkingu na terenie przy ul. Mickiewicza w Krapkowicach (przy bibliotece)-  
      wniosek Pan Małkiewicza- wniosek skierowano do Wydz . GKI   
    - wnioskowano, aby w okresie święta zmarłych (1, 2 listopada) została otwarta brama 
      wjazdowa na teren byłej hurtowni budowlanej, przy cmentarzu w Otmęcie – wniosek Pana 
      Guta- wniosek  skierowano do Wydz. GKI  
6. Pozytywnie zaakceptowano Informacje nt. lokalizacji pyłomierzy na terenie Gminy Krapkowice.  
7. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 
    - w sprawie nadania nazwy alei parkowej na terenie Miasta Krapkowice 
    - w sprawie nadania nazwy ulicy 
    - w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca  
      2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  
      Krapkowice 
    - w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej m. Krapkowice z m. Partizanske na Słowacji 
    - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok. 
    - w sprawie zmiany wpf 
8. Wnioskowano o nadanie rondu przy Drodze Krajowej Nr 45 w Krapkowicach imienia  
    Władysława Bartoszewskiego- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do  
    Wydz. GGR  
9. Wnioskowano o zorganizowanie wizji lokalnej, w celu ustalenia miejsc, w których występują    
    nierówności nawierzchni dróg na terenie miasta Krapkowice- wniosek Pana Guta- wniosek  
    skierowano do Wydz. GKI  
10. Wnioskowano o zwrócenie się do wspólnoty mieszkaniowej, przy ul. Krasickiego 2 
      w Krapkowicach (naprzeciw Zespołu Szkół im. J. Kilińskiego) z zapytaniem, od jakiej instytucji 
      otrzymali pozwolenie na ustawienie boksu/ wiaty śmietnikowej- wniosek Pana Guta-  
      wniosek  skierowano do Wydz. GGR  
10. Wnioskowano o ustawienie oznakowania rzeki Odry na terenie Gminy Krapkowice-  
      wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz . GKI/GGR 
11. Wnioskowano o podjęcie działań zmierzających do zagospodarowania terenu przy ul.  
      Krasickiego w Krapkowicach (mały rynek)- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do  
      Wydz. GKI  
12. Wnioskowano o zobligowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich do zniwelowania nierówności  



      nawierzchni drogi (uskoku)przed mostem drogowym w Krapkowicach (od strony Otmętu)-  
      wniosek Pana Kowalczuka- wniosek skierowano do Wydz . GKI 
13. Wnioskowano o wyczyszczenie studzienki kanalizacji deszczowej przy moście drogowym-  
      wniosek Pana Kowalczuka- wniosek skierowano do Wydz . GKI   
14. Wnioskowano o wyrażenie zgody na usunięcie drzewa (świerku) usytuowanego 
      w pasie drogi na skrzyżowaniu ulicy Polnej z ul. Krapkowicką w Żużeli- wniosek Pana  
      Linka- wniosek skierowano do Wydz. GGR  
15. Wnioskowano o uzupełnienie dwóch lamp oświetleniowych na słupach przy ul. Krapkowickiej  
      w Pietnej- wniosek Pana Linka- wniosek skierowano do Wydz. GKI   
16. Wnioskowano o wystosowanie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pisma  
      z informacją, że w najbliższych kilku latach, obecnie sprzedawane działki budowlane na  
      Osiedlu Kwiatów, nie będą uzbrajane w sieci wodociągowe, kanalizacyjne oraz drogowe ze  
      względów finansowych- informację tą należy również podać do publicznej wiadomości-  
      wniosek Pana Malinowskiego i Pana Brzozowskiego- wn iosek skierowano do Wydz. 
      GKI   
17. Wnioskowano o  ponowne wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie  
      wprowadzenia zalecenia kierunku ruchu dla samochodów ciężarowych, tak aby nie wjeżdżały  
      do centrum miasta Krapkowice - wniosek Pana Zduna- 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 .                                                                                                                             


