
 
 
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 14 grudnia 2011r. 

__________________________________________________ 
 
1.Pozytywnie zaakceptowano projekt budżetu Gminy Krapkowice na 2012 rok. 
2.Pozytywnie zaakceptowano Plan Pracy Rady Miejskiej oraz Plan Pracy Komisji             

na 2012 rok.  
3.Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji uchwały Rady Miejskiej                    

w sprawie uchwalenia Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie 
Gminy Krapkowice. 

4.Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności Straży Miejskiej. 
• Wnioskowano o dokonywanie częstszych patroli wokół baru „Wiedźma” przy 

skrzyżowaniu ulic Sądowej i Prudnickiej - wniosek Pana Guta- wniosek 
skierowano do Stra ży Miejskiej i Policji 

• Wnioskowano o wyeliminowanie przez właściciela  złomowiska przy ulicy 
Opolskiej zakłócania ciszy nocnej przez psy przebywające na złomowisku - 
wniosek Pan Brzozowskiego- wniosek skierowano do St raży Miejskiej. 

   5.Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności krapkowickich 
dzielnicowych.   

6.Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności OPS, WTZ, ŚDS              
7.Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie Komisji Spraw Społecznych                         

z działalności w 2011 roku. 
8.Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 

• w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności kontrolnej 
w 2011 roku. 

• W sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej                  
w Krapkowicach na 2012 rok. 

• w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/339/2005 Rady Miejskiej w Krapkowicach 
z dnia 21 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krapkowicach. 

• w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach                
do organizowania pracy z rodziną. 

• w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy                    
w Krapkowicach. 

• w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej 
Sołectwa Ściborowie. 

• W sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu 
detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności 
na terenie Gminy Krapkowice. 

• w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Krapkowicach. 
 
 
 
 
 



9. Komisja  zaakceptowała pozytywnie stanowisko Burmistrza  dotyczące oddania 
Panu Rudolfowi Matuszkowi w administrowanie cmentarzy komunalnych na 
terenie Krapkowic i Otmętu na najbliższe cztery lata. 

 
10. Wnioskowano o : 

• podjęcie działań w kierunku  odpowiedniego zagospodarowania  budynku przy 
ul. Sportowej 1 (budynek ulega dewastacji), użytkowanego przez Klub 
Sportowy „Unia Krapkowice”. 

• wykonanie drugiego przejścia (kładki)  z ulicy Chrobrego na Plac Eichendorffa- 
wnioski Pana Brzozowskiego- wnioski skierowano do W ydziału GKI  
 

11.Wnioskowano o uporządkowanie terenu wokół Pomnika Ofiar Wojen przy ul. 
Wolności- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do Wydziału GKI 

 
12. Wnioskowano o: 

• wyrównanie  niebezpiecznych dla ruchu pieszego  „wertepów” na chodniku 
przy ul. Kilińskiego (obok bloku nr.11)  

• podjęcie działań w kierunku lepszej pielęgnacji m.in. nawadniania nowo 
posadzonych drzewek wzdłuż ulicy  3 - Maja- wnioski Pana Guta- wnioski 
skierowano do Wydz.  GKI  

 
 

 
        Przewodniczący Komisji 
 
                     mgr Ireneusz Żyłka 
 
 
Prosz ę  w terminie 2 tygodni przedstawi ć do Biura Rady Miejskiej pisemn ą odpowied ź 
nt. realizacji wniosków skierowanych do danego wydz iału .           
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