
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 19 czerwca 2018 r. 

 
 
 
1. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
     budżetu Gminy Krapkowice za 2017 rok.  
2.  Pozytywnie zaopiniowano Informację z realizacji wniosków za 2017 rok. 
     - wnioskowano o przycięcie odrostów wyrastających z korzeni drzew, wzdłuż mostu  
      kolejowego- wniosek Pana Warzechy- wniosek skierowano do Wydz. GGR  
3.  Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,  
     lokalami użytkowymi i socjalnymi oraz opłaty parkomatowej i targowej pobieranej przez 
     ZGKiM 
     - wnioskowano o odnowienie znaków poziomych na ul. Sądowej w Krapkowicach- wniosek   
     Pana Żyłki- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
4.  Pozytywnie zaopiniowano Informację bieżąca z działalności Straży Miejskiej oraz Informację  
     roczną z działalności krapkowickich dzielnicowych.  
     - wnioskowano o ustawienie znaku drogowego B-36 na odcinku drogi pomiędzy ulicą 
    Moniuszki a ulicą Sienkiewicza w Krapkowicach- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano  
    do GKI  
5.  Pozytywnie zaopiniowano Informację bieżącą z działalności OPS, WTZ, ŚDS. 
6.  Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. budowy cmentarza w Krapkowicach przy Os. Sady  
     w Krapkowicach .  
7. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
    a)  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze  
         Sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2017 rok 
    b)  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2017 rok 
    c)  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na  
         terenie Gminy Krapkowice 
    d)  w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krapkowice miejsc sprzedaży  
         i podawania napojów alkoholowych 
    e)  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok 
    f)   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
    g) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/182/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 
          25 lutego 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  
          nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
          odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów  
          komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  
          ciekłych 
    h) w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy 
          Krapkowice 
    i)  w sprawie wprowadzenia zasad wyboru zadań i przeprowadzenia konsultacji społecznych  
           z mieszkańcami Gminy Krapkowice dotyczących przeznaczenia części środków  
           określonych w budżecie Gminy Krapkowice na 2019 r. na realizację zadań 
           wskazanych przez mieszkańców. 
8. Wnioskowano o uporządkowanie Alei Adolfa Barona oraz ustawienie zgodnie z przyjętą  
    Uchwałą, tablicy informacyjnej - wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do  
    Wydz. GKI/GGR 
9.  Wnioskowano o uporządkowanie lasu przy ul. Mickiewicza w Krapkowicach- wniosek Pana  
      Zduna- wniosek skierowano do Wydz. GKI/GGR 
 
 



 
10. Wnioskowano o zwrócenie uwagi, firmie odbierającej odpady, aby podczas wykonywania  
      usług pozostawiała porządek - wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. GG R 
     
 
 
 
 
 

       
          
        Przewodniczący Komisji 

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


