
WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 10 kwietnia 2013 r. 

__________________________________________________________________________ 
 
1.  Pozytywnie zaakceptowano Informację roczna z działalności Straży Miejskiej  
     i krapkowickich dzielnicowych. 

• Wnioskowano, aby w ramach możliwości kontrolować funkcjonowanie baru,  
przy ul. Grunwaldzkiej po przejęciu go przez nowego właściciela- w razie 
zakłócania porządku publicznego należy ograniczyć właścicielowi, akcyzę na 
alkohol- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do S traży 
Miejskiej.  

2.   Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z rocznej działalności WTZ, ŚDS, OPS. 
3.   Pozytywnie zaakceptowano Ocenę zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice. 
4.   Pozytywnie zaakceptowano Informacje nt. stanu przygotowań i zabezpieczeń Gminy 
      Krapkowice w razie wystąpienia powodzi. 
5.   Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy  
      z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminne. 
6.   Pozytywnie zaakceptowano Informacje nt. Współpracy Krapkowic z miastami  
      partnerskimi. 
7.   Pozytywnie zaakceptowano Informacje nt. konkretnych działań w sprawie budowy 
      nowego cmentarza dla mieszkańców Otmętu 
8.   Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały: 

• w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/339/2005 Rady Miejskiej                                        
w Krapkowicach z dnia 21 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. 

• w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej                               
w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „ Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013.” 

• w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Krapkowice 

9.   Wnioskowano, aby na placu zabaw, przy ul. Parkowej, dokonać naprawy 
zdewastowanych urządzeń- wniosek Pani Szarek- wniosek skierowano do Wydz. 

      GKI 
10. Wnioskowano o dokonanie wymiany zdewastowanych płytek klinkierowych,    

usytuowanych na murkach w Rynku- wniosek Pana Żyłki-   wniosek skierowano do   
Wydz. GKI 

11. Wnioskowano o poczynienie działań w kierunku, wyrównania terenu wokół budynku  
      dawnego internatu (OPS) przy ul. Damrota 2- na terenie tym powstały liczne dziury,  
      w których gromadzi się błoto- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Spółki  
      ZGKiM  
12. Wnioskowano o monitowanie do Firmy Netia w sprawie wymiany zdewastowanych  
      studzienek telekomunikacyjnych, na terenie miasta Krapkowice- wniosek Pana Żyłki-  
      wniosek skierowano do Wydz. GKI   
13. Wnioskowano o uprządkowanie terenu, na którym znajdowała się Baza Obsługi 
      Autostrady (na terenie zalega zwałowana ziemia)- wniosek Pana Guta-  
      wniosek skierowano do Wydz. GKI   
14. Komisja negatywnie zaopiniowała sprzedaż działki położonej w Krapkowicach przy  
      ul. Damrota oznaczonej jako działka 20/17 z mapy 12 o powierzchni 0,0067 ha zapisanej  
      w Księdze Wieczystej 48881- wniosek skierowano do Wydz. GGR                         

Przewodniczący Komisji 
         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 

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba – Kierownik Biura Rady Miejskiej 

Data wytworzenia: 2013-04-10 


