
WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 6 lutego 2013 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji uchwał Rady Miejskiej dot.  
    gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. 
       a) Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie wieloletniego 
           programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krapkowice  
           na lata 2013- 2017 
       b) Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania 
            lokali użytkowych i garaży wchodzących w skład zasobu Miasta i Gminy 
           Krapkowice.   
2. Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności Straży Miejskiej  
    i krapkowickich dzielnicowych 
      a)  Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie przekazania środków 
           finansowych na rzecz Policji w roku 2013  

• Wnioskowano o zwiększenie patroli policji na ternach, na których występuje 
największa dewastacja tj. Las przy ul. Kilińskiego; Pub Enigma przy ul. 
Grunwaldzka oraz pl. Gagarina  w Krapkowicach- wniosek Pana Żyłki- wniosek 
skierowano do Policji. 

3. Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności OPS, WTZ. 
      a)  Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego 
           programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013 
           stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów 
           społecznych w gminie Krapkowice na lata 2011-2015. 
      b)  Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego 
           programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na 
           2013 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów 
           społecznych w gminie Krapkowice na lata 2011-2015. 
      c)  Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego  
           programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 r. stanowiącego część 
           składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie 
           Krapkowice na lata 2011-2015. 
4. Pozytywnie zaakceptowano Informację o przyznanych dodatkach mieszkaniowych 
    w 2012 roku. 
5. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. działań dotyczących budowy nowego 
    cmentarza dla mieszkańców Otmętu. 
       a) Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
           sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
           miasta Krapkowice pomiędzy droga krajową nr 45, a ulicą Limanowskiego. 
       b) Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
           sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
           miasta Krapkowice w rejonie Osiedla Sady. 
       c) Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
           sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
           Pietna. 
       d) Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
           sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
           Ściborowice. 
       e) Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
           sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
           Żywocice.   

• Wnioskowano o monitowanie do Pana Rudolfa Matuszka w sprawie 
      uporządkowania budynku mieszczącego się przy ul. 3- Maja- budynek 
      grozi katastrofą budowlaną- wniosek Pan Brzozowskiego- wniosek 
      skierowano do Stra ży Miejskiej.    



6. Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwał: 
       a) w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
           zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na 
           rok 2013 roku” 
       b) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zapotrzebowania w wodę  
           i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Krapkowice. 
7. Komisja pozytywnie zaopiniowała  nieodpłatne przejęcie przez Gminę Krapkowice 
    prawa użytkowania wieczystego działki 59/57, karta mapy 11 o powierzchni 0,1755 
    ha położonej w Krapkowicach na Osiedlu Sady- wniosek skierowano do Wydz. 
    GGR 
8. Komisja negatywnie zaopiniowała odpłatne nabycie lub zamianę działki,  położonej 
    w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 23, oznaczonej jako działka 141 z mapy 13 o powierzchni 
    0,1250 ha- wniosek skierowano do Wydz. GGR 
9. Pan Gut wnioskował o: 

• uprzątnięcie z ubiegłorocznych liści, chodnika przy ulicy Kilińskiego (przy Hali 
Sportowej)- wniosek skierowano do Wydz. GGR  

• uprzątnięcie parkingu samochodowego mieszczącego się przy ul. 1 Maja                     
w Krapkowicach- wniosek skierowano do ZGKiM 

• dokonanie remontu cząstkowego drogi mieszczącej się pomiędzy ulicą Buczka,  
a ulicą Chopina (droga prowadząca do Publicznego Przedszkola Nr 6)- wniosek 
skierowano do Wydz. GKI 

• dokonanie remontu cząstkowego ul. Piastowskiej (obok kraty ściekowej znajduje 
się wyrwa wielkości ok. 1 m)- wniosek skierowano do Wydz. GKI  

• o wymianę żarówek oświetleniowych (halogenowych) usytuowanych wzdłuż muru 
cmentarza parafialnego (od strony ulicy 3 Maja)- wniosek skierowano do wydz. 
GKI 

10. Pan Żyłka wnioskował o:  
• wymianę płyt granitowych położonych na chodniku przy ulicy Rybackiej (obok 

sklepu Metro)- powierzchnia tych płyt jest bardzo śliska i zagraża 
bezpieczeństwu mieszkańców - wniosek skierowano do Wydz. GKI 

• wymianę zużytych żarówek oświetleniowych na Rynku w Krapkowicach- 
wniosek skierowano do Wydz. GKI 

11. Pan Brzozowski wnioskował o: 
• usunięcie znaku drogowego „zakaz ruchu” z ul. Działkowej na ul. Kani- 

mieszkaniec przy ul. Kani nie potrafi dojechać do swojej posesji- wniosek 
skierowano do wydz. GKI  

• o wybrukowanie kostką terenu wokół masztów flagowych usytuowanych przy                 
ul. Wolności- 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 wydz iału .  
  
 
                                             
 
 
                                                                                                                                                                                                            

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 
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