
 
 
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 04 kwietnia 2012 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano Informację roczną z działalności Straży Miejskiej. 
2. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z realizacji rocznego programu 
    współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi 
    zadania gminy 
3. Pozytywnie zaakceptowanie Sprawozdanie z rocznej działalności OPS, WTZ, ŚDS 
4. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. realizacji gminnych programów: 
    Profilaktyki i Rozwiązań Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy   
    w Rodzinie, Przeciwdziałania Narkomanii. 
5. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. Oceny zasobów Pomocy Społecznej dla 
    Gminy Krapkowice 

• Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały nr 4  w sprawie przyjęcia oceny 
zasobów pomocy społecznej Gminy Krapkowice.  

6. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. Integracji Krapkowic z Unią Europejską 
• Wnioskowano aby Informacje, które są przedkładane Radzie Miejskiej były 

przygotowywane bardziej szczegółowo tzn. należy zaznaczać w informacjach 
jakie osoby brały udział w różnych spotkaniach, delegacjach, konferencjach 
itd. ).-wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. PiRG  

7. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. stanu przygotowań i zabezpieczeń 
    Gminy Krapkowice w razie wystąpienia powodzi, innych klęsk żywiołowych  
8. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 

• w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 
• w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2012. 
• w sprawie uchylenia uchwały i uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Krapkowicach. 
• w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krapkowice          
w 2012 roku 

9. Wnioskowano o wystąpienie do właściciela terenu wzdłuż ulicy 3 Maja  
    o uporządkowanie  tego terenu z ubiegłorocznych liści - wniosek Pana Guta-  
    wniosek skierowano do Wydz. GKI  
10. Wnioskowano o wystosowanie Pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie 
      wymiany żarówek w lampach oświetleniowych  w Pietnej przy ul. Krapkowickiej - 
     - wszystkie  żarówki jednakowego  koloru  - wniosek Pani Janochy- wniosek  
     skierowano do Wydz.  GKI 
11. Wnioskowano o uporządkowanie terenu na Placu Gagarina oraz o  dokonywanie 
      tu częstszych patroli Straży Miejskiej i Policji - wniosek  Pani  Pi ętki - wniosek 
      skierowano do Wydz. GKI 
12. Wnioskowano o wyczyszczenie Pomnika Ofiar Wojen oraz uporządkowanie 
      terenu wokół niego- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do 
      Wydz. GKI. 
 
 



 
13. Wnioskowano o odnowienie ławki oraz kosza na śmieci mieszczącego się przy 
      ul. Wolności - wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
 
14. Komisja negatywnie zaopiniowała pismo mieszkańców bloku nr 16 przy ulicy 
      Kolejowej w Krapkowicach  skierowane  do  Ośrodka Pomocy Społecznej 
       o zaniechaniu  wjeżdżania na podwórko posesji samochodu OPS po osobę  
       niepełnosprawną Panią Rypala  i wyznaczeniu innego niż podwórko posesji  
       miejsca dla samochodu ( zdaniem mieszkańców posesji samochód niszczy 
       trawnik i studzienkę  kanalizacyjną ). 
      Komisja Spraw Społecznych  celem wyjaśnienia z mieszkańcami bloku 
      w/w sprawy  powoła  komisję w składzie: 2 członków Komisji,  Komendant Straży  
       Miejskiej , pracownik OPS .  
 
 
 

 
        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: 2012-04-04 


