
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 18 lutego 2014 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. realizacji uchwały Rady Miejskiej dot.  
    gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. 
2. Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności Straży Miejskiej, Policji. 

• Wnioskowano ponownie, aby informacja bieżąca z działalności Straży Miejskiej była 
przedstawiana w formie pisemnej- wniosek Pana Brzozowskiego – wniosek 
skierowano do  Stra ży Miejskiej 

• Wnioskowano, aby Straż Miejska dokonywała kontroli przyłączy kanalizacyjnych do 
posesji na terenie miasta i gminy- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek 
skierowano do Stra ży Miejskiej  

• Wnioskowano o rozważenie ustawienia kilku koszy ulicznych wzdłuż lasku przy ul. 
Kilińskiego-  wniosek Pana Maja- wniosek skierowano do Wydz. GKI 

• Wnioskowano o ustawienie na ul. Ks. Duszy (za garażami) tablicy informacyjnej 
„zakaz wyrzucania śmieci”- wniosek Pana Maja- wniosek  skierowano do Wydz.  
GKI 

3. Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności OPS WTZ,ŚDS 
4. Pozytywnie zaakceptowano Gminne Programy: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
    Alkoholowych na 2014 r.; Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.:  
    Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2014 r.: 

• projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki                                            
i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014 oraz gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii na 2014 r. stanowiących części składową strategii 
rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2011- 2015 

• projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy                 
i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na 2014 r. stanowiącego część składową strategii 
rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2011-2015. 

• projekt uchwały w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań                         
i wydawania decyzji dotyczących dodatku energetycznego 

• Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014- 2020 

• Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia                            
z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych  dla osób objętych wieloletnim programem  wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 
lata 2014- 2020 

• Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego                            
w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

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

• Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/271/04 Rady Miejskiej                      
w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat                        
i trybu ich pobierania 

5.   Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji w Gminie Krapkowice 
      Programu Wspierania Rodziny na lata 2013- 2015. 



6.   Pozytywnie zaakceptowano Informacje o przyznanych dodatkach mieszkaniowych  
      w 2013 roku. 
7.   Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji uchwały Rady Miejskiej w sprawie  
      uchwalenia Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice. 
8.   Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. budowy nowego cmentarza dla mieszkańców  
      Krapkowic. 
9.   Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad  
      zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta  
      i Gminy Krapkowice na 2014” 
10. Omówiono projekty uchwał: 

• w sprawie zmiany nieruchomości 
• w sprawie zmiany nieruchomości 
• w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę                                  

i zbiorowego odprowadzania ścieków w obszarze Gminy Krapkowice 
11. Wnioskowano  o oznakowanie przejść dla pieszych w mieście Krapkowice-    
      w szczególności przejścia na ulicach:  Ks. Koziołka, Damrota,  Ks. Duszy (wieczorami 
      przejścia te są niewidoczne)- wniosek Pana Guta-  wniosek  skierowano do Wydz. GKI  
12. Wnioskowano o usunięcie znaku drogowego „nie strzeżony przejazd kolejowych” 
      usytuowanego, przy ul. Kolejowej w Krapkowicach- wniosek Pana Guta- wniosek  
      skierowano do Wydz. GKI 
13. Wnioskowano,  aby na czas trwania „Krapkowickiego Biegu ” przysłonić budynek byłej  
      walcowni (np. bilbordami reklamowymi)- w przyszłym roku pomyśleć nad zmianą miejsca  
      startu biegu ulicznego- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. OST 
14. Wnioskowano o dokonanie przeglądu znaków drogowych na terenie miasta Krapkowice 
      (wymienić zniszczone znaki drogowe)- usunąć znak drogowy „nakaz skrętu w prawo”  
      ustawiony na skrzyżowaniu ulicy Działkowej z ulicą Kanii- wniosek Pana 
      Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GK I 
15. Wnioskowano o zlikwidowanie niepotrzebnych znaków drogowych ustawionych w okolicy  
      siedziby Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zjednoczenie”- wniosek Pana  
      Żyłki- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
16. Wnioskowano o doposażenie placu zabaw (np. mała karuzela) przy ul. Górnej- wniosek 
      Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wyd z. GKI 
17. Wnioskowano o ustawienie pojemników na psie odchody przy ulicach: Kilińskiego  
      (okolice lasku), Ks. Duszy (okolice firmy Chespa), ul. Mickiewicza (okolice WTZ)- 
      wniosek Pani Pi ętki- wniosek skierowano do Wydz. GGR  
18. Wnioskowano o doposażenie placów zabaw przy ul. Ks. Duszy oraz pl. Gagarina- 
      dodatkowo pl. Gagarina należy doświetlić oraz ustawić monitoring- wniosek Pani  
      Piętki i Pana Żyłki- wniosek skierowano do Wydz. GKI i Stra ży Miejskiej   
19. Wnioskowano o zniwelowani ubytków na ulicy Ogrodowej w Żużeli-  
      wniosek Pani Janochy- wniosek skierowano do W ydz. GKI 
20. Wnioskowano o dokonanie przeglądu kanalizacji deszczowej w sołectwie Żużela- w kilku 
      miejsca studzienki prawidłowo nie odprowadza wód deszczowych- wniosek Pani  
      Janochy- wniosek skierowano do Spółki WiK 
  
 
        Przewodniczący Komisji 
 
                        Ireneusz Żyłka 
 
 
Prosz ę przedstawi ć do Biura Rady Miejskiej pisemn ą odpowied ź nt. realizacji 
wniosków skierowanych do danego wydziału .     
                           

 
                                                                                                                             Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

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

Data wytworzenia: 2014-02-18 


