
 
 
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2012 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji wniosków za 2011 rok. 

• Wnioskowano o przygotowanie na Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się            
w dniu 26 września 2012 roku, dwóch wariantów przebudowy schodów przy 
moście kolejowym- wniosek Pani Pi ętki- wniosek skierowano do Wydziału 
GKI. 

• Wnioskowano o ustawienie znaku informacyjnego na ulicy Cegielnianej i ulicy 
Dębowej( brak na tych ulicach jakichkolwiek znaków informacyjnych o nazwie  
ulicy)- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do W ydziału 
GKI. 

• Wnioskowano o poczynienie działań w kierunku usunięcia oznakowania po  
nieistniejącym szpitalu, który mieścił się przy ul. Kozielskiej- wniosek Pana 
Żyłki- wniosek skierowano do Sekretarz Miasta, Wydzi ał GKI.  

2. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok 
• Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały nr 1 w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2011 rok. 
3. Pozytywnie zaakceptowano Informację dot. ekologii i ochrony środowiska  
    w gminie. 
4. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. gospodarowania mieszkaniowym 
    zasobem gminy, lokalami użytkowymi i lokalami socjalnymi oraz opłaty 
    parkomatowej i targowej, pobieranej przez ZGKiM. 

• Wnioskowano o poczynienie działań, w kierunku uprzątnięcia terenu 
mieszczącego się pod Arkadami- ulica Rynek 26- wniosek Pana Żyłki- 
wniosek skierowano do Spółki ZGKiM 

• Wnioskowano o zabezpieczenie piorunochronu przy ulicy Damrota 2 (został 
on częściowo wyrwany) - wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do 
Spółki ZGKiM  

5. Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności Straży Miejskiej 
    i  krapkowicki dzielnicowych. 

• Komisja wnioskowała o rozważenie zakupu samochodu służbowego dla 
Straży Miejskiej (samochody, które są na stanie wymagają ciągłych 
remontów)- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Sekretarza  
Miasta 

6. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. bieżącej działalności OPS, WTZ, ŚDS. 
7. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. cmentarzy w Krapkowicach dot. ilości  
    wolnych miejsc grzebalnych. 

• Wnioskowano o przygotowanie szacunkowego kosztorysu dotyczącego 
budowy nowego cmentarza w trzech zaproponowanych lokalizacjach: 
Osiedle „Sady” (teren lasów państwowych), teren w obrębie ulicy 
Limanowskiego oraz teren pola golfowego przy ulicy Wrzosów 1- wniosek 
Pana Rożałowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GKI 

 



8. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 
• w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających 

ławników do sądu powszechnego 
• w sprawie wyboru ławników 
• w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krapkowice           
w 2012 roku.  

• w sprawie podziału gminy Krapkowice na okręgi wyborcze, ich granic                          
i numerów oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w tych okręgach. 

9.  Wnioskowano o ustawienie tablicy ogłoszeniowej ( na uchwały Rady Miejskiej) na 
     Osiedlu Sady- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydziału 
     Organizacyjnego 

10. Wnioskowano o wykonanie remontu schodów zewnętrznych w I budynku Urzędu 
      Miasta i Gminy (stan schodów zagraża bezpieczeństwu)- wniosek Pana Guta- 
      wniosek skierowano do Wydziału GKI 
11. Wnioskowano o dokonanie przeglądu znaków drogowych  w mieście i wymiany 
      tych znaków, które uległy zniszczeniu, są nieczytelne  itd.  - wniosek Pana Guta-  
      wniosek skierowano do Wydziału GKI  
12. Wnioskowano o przycięcie korony krzewów i drzew przy ulicy Damrota 2 oraz na  
      ul. Księdza Duszy- wniosek Pani Szarek- wniosek skierowano do Wydziału  
      GGR 
13. Wnioskowano o uporządkowanie drogi od Publicznego Gimnazjum nr 2 w kierunku  
      ulicy Prudnickiej,  poprzez usunięcie piachu oraz przycięcie krzewów- wniosek  
      Pana  Malinowskiego- wniosek skierowano do Wy działu GKI i GGR  
14. Wnioskowano o przycięcie drzew  wzdłuż( po obu stronach )  ul. Żeromskiego-  
      wniosek   Pana Brzozowskiego- wniosek skierow ano do Wydz. GGR 
15. Wnioskowano o uporządkowanie chodnika (zachwaszczenie, trawa itd.) wzdłuż  
      ulicy Tuwima- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano   
      do  Wydziału 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 wyd ziału .       
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