
 
 
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 14 listopada 2012 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 
    stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. 
2. Pozytywnie zaakceptowano Program współpracy Gminy Krapkowice  
    z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
    działalność pożytku publicznego na 2013 rok 
3. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. przygotowania do akcji Zima  
    2012/2013. 
4. Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności Straż Miejskiej  
    i krapkowickich dzielnicowych. 

• Wnioskowano o wyeliminowanie parkowania samochodów na chodniku przy 
ul. Kolejowej i ul Opolskiej- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do 
Policji 

• Wnioskowano, aby na terenie gminnym mieszczącym się przy ul. Opolskiej 1 
(za budynkiem Spółdzielni Mieszkaniowej) nie parkowały samochodów osoby 
prywatne posiadające garaże- wniosek Pana Malinowskiego- wniosek 
skierowano do Policji    

5. Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności OPS, WTZ, ŚDS. 
6. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. podstawowej opieki zdrowia. 
7. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 

• w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/48/94 Rady Miejskiej w Krapkowicach             
z dnia 29 grudnia 1994r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w używaniu              
i sprzedaży wyrobów pirotechnicznych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice. 

• w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2012 rok. 
• w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych  

ustalonych z tytułu trwałego zarządu dla Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Krapkowicach. 

8. Wnioskowano o przeniesienie dwóch koszy na śmieci z ul. Jagiellońskiej na ulicę 
    Kopernika i ul. Leśną- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do wydz. GK I     
9. Wnioskowano o uzupełnienie brakującej kostki brukowej na chodniku 
    mieszczącym się za mostem od strony Krapkowic- chodnik ten zagraża 
    bezpieczeństwu mieszkańców- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do 
    wydz. GKI 
10. Wnioskowano o przesunięcie znaku drogowego na chodniku przy ul. Krasickiego,  
      tak aby umożliwić swobodne przejście pieszym- wniosek Pana Brzozowskiego-  
      wniosek skierowano do wydz. GKI 
11. Wnioskowano, aby w ramach możliwych środków finansowych ponownie ustawić  
      na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Brzechwy tablicę informacyjną - wniosek  
      Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wyd z. GKI  

 12. Wnioskowano o dokonanie remontu cząstkowego ulicy- skrzyżowania ulic 
      Chopina z ulicą Buczka- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano 
      do wydz.  GKI 
 



 
13. Wnioskowano, aby do znaku drogowego „ zakaz ruchu” przy ul. Harcerskiej,  
      dołączyć tablicę informacyjną „za wyjątkiem mieszkańców”- wniosek Pana 
      Brzozowskiego- wniosek skierowano do wydz. GK I 
14. Wnioskowano, aby w ramach możliwych środków finansowych dokonać remontu 
      cząstkowego ulicy Wolności- wniosek Pan Guta- wniosek 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 wyd ziału .        
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