
 
 
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 01 lutego 2012 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności Straży Miejskiej, 
    Policji. 

• Wnioskowano o sprawdzenie budynku przy ulicy Kozielskiej (była gorzelnia)-   
najprawdopodobniej przebywają tam osoby bezdomne lub młodzież- wniosek 
Pana Żyłki- wniosek skierowano do Stra ży Miejskiej i Policji 

• Wnioskowano, aby w okresie Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego 
Narodzenia na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego- Księdza Koziołka- 
Piastowskiej oraz na skrzyżowaniu ulic Głowackiego-Opolska ruchem 
samochodowym kierowali Policjanci- wniosek Pana Żyłki- wniosek 
skierowano do Policji 

• Wnioskowano o dokonywanie częstszych kontroli prędkości samochodów 
poruszających się ulicą  Kilińskiego - wniosek Pana Maja- wniosek 
skierowano do Policji   

2. Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności OPS, WTZ, ŚDS  
3. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 

• w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów 
alkoholowych na rok 2012, stanowiącego część składową strategii 
rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2011- 
2015. 

• w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy               
w rodzinie na 2012 rok, stanowiącego część składową strategii rozwiązywania 
problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2011- 2015. 

• w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 
rok stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów 
społecznych w gminie Krapkowice na lata 2011- 2015. 

4.  Pozytywnie zaakceptowano Informację o przyznanych dodatkach mieszkaniowych 
     w 2011 roku. 
5. Komisja przyjęła do zatwierdzającej wiadomości Informację nt. Spółdzielczości 
    Socjalnej przedłożoną przez Pana Mariusza Mazurkiewicza. 
6. Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie określenia zasad 
    odpłatności  za pobyt w Ośrodku Wsparcia - Domu Dziennego Pobytu.  
7. Wnioskowano, aby po przeprowadzeniu  badań geologicznych terenów: przy  
    ul. Kilińskiego (koło ogrodów działkowych ), Osiedla „Sady” (teren lasów     
państwowych),tereny w obrębie ulicy Limanowskiego, przedłożyć Komisji Spraw    
Społecznych pisemną informacji nt. propozycji  nowej lokalizacji cmentarza  
    w Otmęcie- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do wydziału G KI 
8.  Wnioskowano o zgłoszenie do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
     stanu technicznego budynku będącego własnością Pana Rudolfa Matuszka, 
     usytuowanego przy ulicy 3- Maja- budynek grozi katastrofą budowlaną- wniosek 
     Pana Guta- wniosek skierowano do wydziału GKI 
 
 



 
9. Wnioskowano o ustawienie pojemników na psie odchody na wszystkich osiedlach 
    w mieście ,w parkach ,terenach rekreacyjnych oraz w obrębie ulic Moniuszki,  
    Limanowskiego- wniosek Pana Żyłki - wniosek skierowano do Wydziału GGR  
 
 

 
        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 wyd ziału 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                             Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba – Kierownik Biura Rady Miejskiej 

Data wytworzenia: 2012-02-01 


