
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 24 kwietnia 2018 r. 

 
1. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z rocznej działalności WTZ, ŚDS oraz OPS     
    w Krapkowicach- rodzaje wielkości zasiłków oraz udział budżetu gminy.   
2. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy 
    Krapkowice . 
3. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. stanu przygotowań i zabezpieczeń gminy Krapkowice  
    w razie wystąpienia powodzi.   
4. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy  
    z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy. 
5. Pozytywnie zaopiniowano Informację roczną z działalności Straży Miejskiej. 
    - Wnioskowano o wystosowanie opinii nt. zasadności parkowania samochodów na odcinku  
    drogi pomiędzy ul. Sienkiewicza a ul. Krasińskiego w Krapkowicach- wniosek Pana Żyłki-  
    wniosek skierowano do Policji    
    - Wnioskowano o dokonywanie przynajmniej raz do roku kontroli parkingu samochodowego  
    przy sklepie Biga i zobowiązanie właściciela do jego uporządkowania- wniosek Pana Guta-  
    wniosek skierowano do Stra ży Miejskiej    
6. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. współpracy Krapkowic z miastami partnerskimi. 
7. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. cmentarzy w Krapkowice dot. ilości wolnych miejsc 
    grzebalnych, opłata za przedłużenie dzierżawy.   
    - Wnioskowano o sprawdzenie lamp, podświetlających mur cmentarza parafialno- 
    komunalnego w Otmęcie oraz lampy podświetlającej zegar na cmentarzu komunalnym  
    w Krapkowicach- lampy te nie świecą-  wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do Wydz.  
    GKI    
    - Wnioskowano o przygotowanie na następne posiedzenie komisji informacji nt. budowy  
    cmentarza przy Os. Sady w Krapkowicach– wniosek komisji- wniosek skierowano do 
    Wydz.  GKI i GGR  
8. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. dotacji celowych przyznanych w 2017 roku.  
    - Komisja pozytywnie zaakceptowała wniosek o zwiększenie środków na dotacje celowe 
    związane z  wymianą węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne w 2018 roku- wniosek 
    skierowano do GGR  
9. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
    a) w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok 
    b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
    c) w sprawie nadania nazwy placowi 
    d) w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Krapkowice u zbiegu ulic Prudnickiej i Drogi  
        Krajowej 45 
10. Komisja negatywnie zaopiniowała kupno pasa gruntu z działki 211/7 o szerokości 2 m-  
      wniosek  skierowano do GGR  
11. Wnioskowano o podjęcie działań zmierzających do zagospodarowania terenu tzw. małego 
      rynku w Otmęcie- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
12. Wnioskowano o wyeliminowanie podjeżdżania samochodów dostawczych z pieczywem pod  
      piekarnię „Krzyś” przy ul. Damrota w Krapkowicach- teren przed piekarnią jest rozjeżdżany-  
      wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. GKI    
13. Wnioskowano, aby w miarę możliwości finansowych, położyć nawierzchnię asfaltową na  
      ścieżce rowerowej przy pl. Gagarina w Krapkowicach- wniosek Pana Żyłki- wniosek 
      skierowano do Wydz. GKI 
 
 
 
 
 



 
 
14. Wniosek o przygotowanie zmian do zapisów w Regulaminie korzystania z terenu rekreacyjno-  
      sportowego przy ul. Wrzosów w Krapkowicach, tak aby umożliwiały mieszkańcom przejście z  
      psem, po tym terenie- wniosek Pana Małkiewicz- wniosek skierowano do  wyd ziału GKI        

 
       
          
        Przewodniczący Komisji 

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


