
 
 
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 12 czerwca 2013 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano Realizację wniosków za 2012 rok. 
2. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z wykonania budżetu, planu zadań  
    gospodarczych Gminy Krapkowice- wykorzystanie zaciągniętych kredytów i pożyczek za  
    2012 r. 
3. Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności Straży Miejskiej, Policji. 

•  Wnioskowano o dokonywanie częstszych patroli na placach zabaw, usytuowanych 
przy szkołach w Krapkowicach- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek 
skierowano do Policji i Stra ży Miejskiej.  

•  Wnioskowano o dokonywanie regularnych patroli Placu Gagarina- mieszkańcy nadal 
boją się przebywać na tym placu z dziećmi, jak i przechodzić przez ten plac- 
wniosek Pana Podsiadło-  wniosek skierowano do Policji, Stra ży Miejskiej 

4. Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżąco z działalności OPS, WTZ, ŚDS. 
5. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem  
    gminy oraz lokalami użytkowymi i socjalnymi oraz opłaty parkomatowej i targowej 
    pobieranej przez ZGKiM. 

•  Wnioskowano o dokonanie remontu cząstkowego parkingu samochodowego przy 
skrzyżowaniu ulic Sądowej i Prudnickiej- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano 
do Wydz. GKI 

•  Wnioskowano o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2014 rok na 
zakup nowych parkomatów- wniosek Komisji- wniosek skierowano do Skarbnika 
Miasta.     

• Wnioskowano o rozeznanie możliwości wyznaczenia w mieście dalszych miejsc pod 
strefę płatnego parkowania- wniosek Komisji- wniosek skierowano do Wydz. GKI 

6. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Cis w 2012 r. 
7. Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji podjętych prac w celu skutecznej  
    poprawy działania sygnalizacji świetlnej w Krapkowicach. 

•  Wnioskowano o wybudowanie z kostki brukowej dwóch progów zwalniających na ul. 
Staszica- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do W ydz. GKI. 

8. Pozytywnie zaakceptowano informacje dot. konkretnych działań w sprawie budowy 
    nowego cmentarza komunalnego w Krapkowicach. 

•  Wnioskowano, aby Burmistrz Krapkowic zorganizował spotkanie z mieszkańcami 
Otmętu, celem omówienia lokalizacji pod budowę nowego cmentarza                                
w Krapkowicach- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Burmistrza  
Krapkowic i Sekretarza Miasta 

9. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 
•  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrza Krapkowic za 2012 rok. 
•  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 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym 
dzierżawcom 

•  w sprawie wystąpienia Gminy Krapkowice ze Związku Międzygminnego „Czysty 
Region” z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu 
 



10. Pan Malinowski wnioskował: 
•    O wyrównanie nawierzchni chodnika przy ul. Prudnickiej- znajdują się tam wysoko 

usytuowane studzienki wodociągowe oraz zapadnięte płytki chodnikowe (fragment 
chodnika znajduje się po str. prawej, jadąc od hotelu „Zajazd” do centrum 
Krapkowic na wysokości wyjazdu z ulicy Słowackiego do Parkowej)- wniosek 
skierowano do Wydz. GKI 

•    O wyrównanie na Placu Gagarina terenu, na którym są usytuowane urządzenia do 
zabaw ( znajdują się tam liczne koleiny i dziury)- wniosek skierowano do Wydz. 
GKI    

•    O wyrównanie nawierzchni chodnika na ul. Opolskiej  przy posesji nr 52- wniosek 
skierowano do Wydz. GKI 

•    O regularne dokonywanie porządku na terenie parku w Krapkowicach oraz 
usunięcie chwastów/zarośli z parkowych alejek- wniosek skierowano do Wydz. 
GGR/GKI 

•    O uporządkowanie terenu przy ulicy: Przybrzeżnej, Basztowej (od strony 
Zamkowego Młyna)- wniosek skierowano do Wydz. GKI 

•    O rozważenie wykonania (dla mieszkańców ulicy Opolskiej i Głębokiej) placu zabaw 
oraz boiska do gry w piłkę- wniosek skierowano do Wydz. GKI  

•    O dostawienie przy ul. Opolskiej kilku koszy na śmieci- wniosek skierowano do 
Wydz. GKI. 

•    O spowodowanie remontu nawierzchni dróg w rejonie osiedla znajdującego się przy 
Stadionie Unia Krapkowice- w bocznych uliczkach są głębokie koleiny, które 
podczas opadów deszczu są nieprzejezdne- wniosek skierowano do Burmistrza 
Krapkowic i Sekretarz Miasta  

•    O rozważenie ustawienia znaku drogowego z pulsującym światłem 
pomarańczowym/ żółtym   „przejście dla pieszych” przy ulicy Prudnickiej (koło 
zatoczki autobusowej przy osiedlu 1000- lecia)- wniosek skierowano do wydz. 
GKI     

•    O rozważenie utworzenia funduszu remontowego/naprawczego, które będą 
przeznaczone na obszerne remonty dróg- wniosek skierowano do Skarbnika 
Miasta/ Wydz. GKI 

•    O rozważenie koncepcji rozbudowy w okolicy centrum Krapkowic, ścieżek 
rowerowych lub ewentualne wydzielenie chodników, spełniających wymogi tras 
rowerowych- wniosek skierowano do Wydz. GKI 

11. Wnioskowano o odnowienie lub usunięcie obecnych „witaczy” miasta Krapkowice-  
      wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowan o do Wydz. GKI  
12. Wnioskowano o usystematyzowanie znaków informacyjnych z nazwą ulicy Osiedlowej  
      w Żużeli- wniosek Pani Janochy- wniosek skierowano do Wydz. G KI  
13. Wnioskowano o usunięcie worka z odpadami usytuowanego przy ul. Kilińskiego (obok  
      Sklepu „Żabka”)- wniosek Pana Maja- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
14. Wnioskowano o wyrównanie płyt chodnikowych oraz uprzątnięcie terenu wokół chodnika  
      przy ul. Kilińskiego- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
15. Wnioskowano o dokonanie remontu cząstkowego ul. Ligonia- wniosek Pana  
      Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
16. Wnioskowano o remont studzienki burzowej na ul. Ks. Duszy (obok posesji nr 22)-  
      wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
17. Wnioskowano, aby podczas trwania Festynu Dni Krapkowic, główna alejka na Pl. 
      Eichendorffa była wysypana tłuczniem lub wyłożona płytami ażurowymi (obok stoisk   
      z garmażerką)- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do GKI 
18. Wnioskowano, aby zorganizować komisję wyjazdową do gmin leżących w powiecie   
      Krapkowickim, cele wizji lokalnej terenów gmin sąsiednich pod względem czystości  
      i porządku- wniosek Pana Guta-  wniosek skierowano do Przewodnicz ącego 
      Komisji Spraw Społecznych   
 



 
19. Wnioskowano o dostosowanie do obowiązującego ruchu samochodowego, znaków 
      drogowych w ul. Działkowej- wniosek Pana Brzozowskiego- 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 .               
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