
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 4 wrze śnia 2013 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Przyjęto do wiadomości Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań gospodarczych 
    Gminy za I półrocze 2013 roku  
2. Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji wniosków za I półrocze 2013 
    roku. 

• Wnioskowano, aby wokół masztów flagowych przy ul. Wolności, została 
wybrukowana kostką brukową większa powierzchnia, tak aby podczas świąt 
okolicznościowych  mógł tam stanąć poczet sztandarowy- wniosek Pana 
Brzozowskiego – wniosek skierowano do Wydz. GKI 

• Wnioskowano o uprządkowanie terenów wokół „witaczy” m. Krapkowic- 
wniosek Pan Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wy dz. GKI  

• Wnioskowano ponownie o wyczyszczenie studzienki burzowej na ul. Ks. 
Duszy (obok posesji nr 22)- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do 
Wydz. GKI  

• Wnioskowano o opracowanie strategii/ programu zapobiegającego 
bezdomności psów- wniosek komisji- wniosek skierowano do Wydz. GGR 

3. Pozytywnie oceniono Informację nt. bezpieczeństwo i porządek publiczny na 
    terenie Miasta i Gminy Krapkowice w I półroczu 2013 roku. 
4. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. realizacji z programów gminnych: 
    Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
    Przemocy w Rodzinie, Przeciwdziałania Narkomanii. 

• Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Wsparcia Rodziny na lata 2013-2015. 

5. Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności OPS, WTZ, ŚDS. 
• Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie utworzenia mieszkań 

chronionych w strukturach Środowiskowego Domu Samopomocy                                                  
w Krapkowicach, 

• Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, 

• Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian           
w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy, 

6. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. cmentarza w Krapkowicach dot. Ilości  
     wolnych miejsc grzebalnych, opłat za przedłużenie dzierżawy oraz budowy 
     nowego cmentarza dla mieszkańców Krapkowic. 
7. Pozytywnie zaakceptowano Raport z wykonania Programu ochrony środowiska 
    dla Gminy Krapkowice za lata 2011-2012. 
8. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 

• 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 na rok 2013 roku”. 

9. Pan Gut wnioskował: 
• o zmianę organizacji ruchu drogowego w ul. Waryńskiego- z ruchu 

dwukierunkowego na jednokierunkowy z wjazdem od ul. Kilińskiego- wniosek 
skierowano do Wydz. GKI 



• o zniwelowanie wyrwy przy kratce ściekowej na ul. Wolności (obok przejścia 
dla pieszych)- wniosek skierowano do Wydz. GKI  

• o podjęcie działań w kierunku przejęcia przez spółkę gminną Wodociągi                                   
i Kanalizację, wszystkich studzienek burzowych pozostających na terenie 
gminy- wniosek skierowano do Wydz. GKI 

• o dokonanie remontu cząstkowego ul. Buczka/Chopina- wniosek skierowano 
do Wydz. GKI 

• o zniwelowanie ubytku muru przy II budynku Urzędu Miasta i Gminy- wniosek 
skierowano do Wydz. OST 

• o podjęcie działań w kierunku budowy chodnika, wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 
416 w sołectwie Pietna- wniosek skierowano do Sekretarza Miasta 

 
 

        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 wyd ziału .               
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