
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 20 lutego 2018 r. 

 
1. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. realizacji programów gminnych: Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 
Przeciwdziałania Narkomanii; Wspierania Rodziny.  
2. Pozytywnie zaopiniowano Informacje nt. realizacji uchwały Rady Miejskiej dot. 
gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.  
3. Pozytywnie zaopiniowano Informację z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu                 
o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice. 
4. Pozytywnie zaopiniowano Informację bieżącą z działalności Straży Miejskiej oraz 
krapkowickich dzielnicowych. 
- Wnioskowano o przeanalizowanie zasadności utworzenia dwóch dodatkowych etatów w Straży 
Miejskiej bądź utworzenia jednego etatu oraz zakupu drona na potrzeby działalności Straży 
Miejskiej-  Informację z propozycjami rozwiązań przedstawić na następnym posiedzeniu Komisji 
Spraw Społecznych- wniosek komisji- wniosek skierowano do Stra ży Miejskiej    
- Wnioskowano o rozważenie wprowadzenia strefy zamieszkania na ul. Dżymały w 
Krapkowicach- wniosek Pana Kowalczuka- wniosek skierowano do Wydz . GKI   
- Wnioskowano o wykonanie odwodnienia poprzez utworzenie wąskiego kanału przy ul. Ks. 
Duszy oraz przy ścieżce rowerowej prowadzącej w stronę Krapkowic- w tych miejscach 
nawierzchnia asfaltowa pod wpływem tworzących się wodostanów ulega zniszczeniu- wniosek 
Pana Kowalczuka- wniosek skierowano do Wydz. GKI   
- Wnioskowano o doświetlenie (od strony WTZ) przejścia dla pieszych na ul. 3 Maja w 
Krapkowicach (obok cmentarza parafialno- komunalnego)- wniosek Pana Guta- wniosek 
skierowano do Wydz. GKI   
5. Pozytywnie zaopiniowano Informację bieżącą z działalności OPS, WTZ, ŚDS.   
6. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
a) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla 
osób bezdomnych 
b) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 
c) w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok 
d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
e) w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Krapkowice u zbiegu ulic Prudnickiej i Drogi 
Krajowej 45 
7. Komisja podjęła decyzję o ogłoszeniu kolejnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonej przy ul. Opolskiej w 
Krapkowicach, przy obniżeniu ceny wywoławczej- skierowano do Wydz. GGR   
 

 
       
          
        Przewodniczący Komisji 

 
                       Ireneusz Żyłka 
 
        
Prosz ę przedstawi ć do Biura Rady Miejskiej pisemn ą odpowied ź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału .                                                                                                                                                                    


