
 
 
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 19 wrze śnia 2012 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Komisja odroczyła podjęcia stanowiska w sprawie dokonania zamian 
    nieruchomości pomiędzy Międzyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową 
    „ZJEDNOCZENIE” a Gminą Krapkowice do momentu przeprowadzenia wizji  
    lokalnej proponowanych do zamiany nieruchomości - wniosek skierowano do  
    Wydz. GGR 
2. Komisja nie podjęła jednoznacznego stanowiska w sprawie przedłużenia umowy 
    dzierżawy części działki oznaczonej nr 507/1 z mapy 8 o powierzchni 1433 m2 ,  
    położonej w Krapkowicach przy ul. Głębokiej, zapisanej w Księdze Wieczystej  
    OP1S/00052330/9- wnioski skierowane do Wydz. GGR     
3. Komisja pozytywnie zaakceptowała wydzielenie i sprzedaż części działki położonej 
    w Krapkowicach przy ul. Mickiewicza oznaczonej jako działka 23/2 z mapy 12 
    o powierzchni 0,0239 ha (przed podziałem), zapisanej w Księdze Wieczystej 
    OP1S/00020967/0- wniosek skierowano do Wydz. GGR   
4. Komisja negatywnie zaopiniowała sprzedaż lokalu apteki „Pod Arkadami”  
    mieszczącej się w Krapkowicach przy ul. Rynek 26 na działce 353/4 z mapy 8  
    o powierzchni 0,0492 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej OP1S/00052476/4-  
    wniosek skierowano do Wydz. GGR 
5. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań 
    gospodarczych Gminy za I półrocze 2012 roku. 
6. Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji wniosków za I półrocze 2012 
    roku.   

• Wnioskowano o wyrównanie nawierzchni drogi tłuczniem lub frezowanym 
asfaltem na przedłużeniu ul Żeromskiego (krótki odcinek ulicy przed wjazdem 
na ul. Kasprowicza) - wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano 
do Wydz. GKI 

• Wnioskowano o poczynienie działań w kierunku znalezienia właściciela 
nieruchomości przy ul. Ks. Duszy (teren dawnego Kina) i wyegzekwowanie od 
niego uporządkowania w/w terenu poprzez przycięcie koron drzewnych                     
i krzewów- wniosek Pani Szarek-wniosek skierowano do Stra ży Miejskiej 

7. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. Oceny bezpieczeństwa i porządku 
    publicznego na terenie Miasta i Gminy Krapkowice w I półroczu 2012 roku. 

• Wnioskowano o ustawienie monitoringu na pl. Gagarina- wniosek Komisji- 
wniosek skierowano do Wydz. GKI 

• Wnioskowano o dokonywanie w godz. porannych częstszych patroli  Policji            
i Straży Miejskiej w obrębie  ulicy Damrota - zaczepiane są tam dzieci                         
i młodzież przez osoby pijące alkohol- wniosek Pana Brzozowskiego- 
wniosek skierowano do Policji i Stra ży Miejskiej. 

8. Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności OPS, WTZ, ŚDS 
9. Pozytywnie zaakceptowano Informację z działalności klubu AA w Krapkowicach 
10. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 

• w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty 
udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 



• w sprawie nadania nazw ulic 
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Krapkowice.  
• w sprawie  podziału gminy Krapkowice na stałe obwody głosowania                       

i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
• w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/460/2006 Rady Miejskiej                                  

w Krapkowicach z dnia 20 października 2006r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. 

• w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2012 rok. 
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
• w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XI/158/2012 z dnia 15 lutego 

2012 r. dotyczącej ustalenia stawek opłat na cmentarzach komunalnych.    
11. Wnioskowano o ustawienie na osiedlu domków jednorodzinnych pomiędzy 
      ul. Żeromskiego i ul. Górną znaków drogowych informujących o wjeździe 
      w strefę ulic równorzędnych- wniosek Pani Szarek i Pana Brzozowskiego- 
      wniosek skierowano do Wydz. GKI  

   12. Wnioskowano o ustawienie progu zwalniającego na ul. Azali (obok posesji nr 5)-  
         wniosek Pana Malinowskiego- wniosek skiero wano do Wydz. GKI  
   13. Wnioskowano o ustawienie lamy oświetleniowej przy ul. 3 Maja, tak aby 
         oświetlała przejście dla pieszych obok cmentarz- wniosek Pani Pi ętki- wniosek 
         skierowano  do Wydz. GKI  
   12. Wnioskowano o zniwelowani na ulicy Górnej pęknięć nawierzchni drogi- wniosek  
         Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
   13. Wnioskowała o nowelizację uchwały Nr VI/48/1994 z dnia 29 grudnia 
         1994 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w używaniu i sprzedaży 
         wyrobów pirotechnicznych na terenie miasta i gminy Krapkowice- wniosek 
         komisji- wniosek skierowano do Wydz. PD/Pa ni Gerda Smolarczyk 
   14. Wnioskowano o prawidłowe wykonanie oznakowania poziomego ulic 
         równorzędnych na osiedlu domków jednorodzinnych pomiędzy ul. Żeromskiego  
         i ul. Górną- wniosek Pani Szarek- wniosek skierowano do Wydz. GK I 

 
 
 
 
 

 
        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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Za treść odpowiada: Elżbieta Skiba – Kierownik Biura Rady Miejskiej 

Data wytworzenia: 2012-09-19 


