
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 25 wrze śnia 2018 r. 

 
 
1. Wnioskowano o zwiększenie częstotliwości zamiatania chodników przy ul. Krawieckie 
    w Krapkowicach- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do W ydz. GKI   
2. Pozytywnie zaopiniowano Informacje z realizacji wniosków za I półrocze 2018 roku. 
3. Pozytywnie zaopiniowano Informacje nt. cmentarzy w Krapkowicach dot. ilości wolnych miejsc  
    grzebalnych, opłaty za przedłużenie dzierżawy.  
4. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań gospodarczych Gminy za  
    I półrocze 2018 roku.   
5. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
     Miasta i Gminy Krapkowice w I półroczu 2018 roku. 
     - wnioskowano o patrolowanie w dni wolne od pracy (tj. od piątku do niedzieli)  w godzinach 
        wieczornych i nocnych terenów rekreacyjno- sportowych i stacji benzynowej przy ul.  
        Kilińskiego w Krapkowicach- w tych miejscach zbierają się grupy młodzieży, spożywają  
        alkohol i dokonują dewastacji- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do Policji   
     - wnioskowano o wystosowanie do Starostwa Powiatowego pisma w sprawie oznakowania  
       kopertą miejsca parkingowego, na które bezpośrednio prowadzi deptak- parking przy Os.  
       XXX-lecia w Krapkowicach (obok szpitala) – wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do  
       GKI 
6. Pozytywnie zaopiniowano Informację bieżącą z działalności OPS, WTZ, ŚDS. 
7. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
    -    w sprawie zmiany Statutu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach 
    - w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu  
         Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  
    -    w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok. 
    -    w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
    -   w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-  
         gaśniczego dla OSP w Kórnicy  
    -    w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup nożyc hydraulicznych i rozpieracza  
         ramieniowego hydraulicznego dla OSP w Żużeli. 
    -    w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup  
         samochodu osobowego segment C, w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji  
         w Krapkowicach. 
    -    w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/425/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15  
          grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w  
          Krapkowicach na 2018 rok.   
 8.  Komisja nie wyraziła zgody na sprzedaż nieruchomości w sołectwie Kórnica- skierowano do  
      Wydz. GGR  
 9. Komisja podjęła decyzję o rozpatrzeniu wniosku w sprawie nadania nazwy dla mostu     
      kolejowego w Krapkowicach, w przyszłej kadencji – skierowano do GGR  
10. Wnioskowano o rozważenie wprowadzenia strefy zamieszkania na ul. Kwiatowej  
         w Krapkowicach – wniosek Pana Kowalczuka- 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 .                                                                                                                                                                                                          


