
WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 19 listopada 2013 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości  
    stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. 
2. Pozytywnie zaakceptowano Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 
    i innymi podmiotami na rok 2014  
3. Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności Straży Miejskiej,  
    Policji. 
4. Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności OPS, WTZ, ŚDS. 
5. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. podstawowej opieki zdrowotnej  
    w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. 
6. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. przygotowania do akcji zimowej  
    2013/2014 

• Wnioskowano, aby procedury przetargowe związane z zimowym utrzymaniem 
dróg były przeprowadzane na przełomie września/ października- wniosek 
Pana Żyłki- wniosek skierowano do Wydz. GKI i PiRG  

7. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. poprawienia sytuacji     
    przeciwpowodziowej w Gminie Krapkowice w związku z budową zbiornika  
    w Raciborzu. 
8. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. budowy nowego cmentarza dla 
    mieszkańców Krapkowic. 

• Wnioskowano, aby po przeprowadzeniu wszelkich procedur związanych                          
z budową nowego cmentarza oraz po oszacowaniu kosztów  i czasu realizacji 
zadania, zorganizować spotkanie, w którym mieszkańcy sami zadecydują                   
w jakim miejscu ma powstać cmentarz komunalny- wniosek Pana Guta- 
wniosek skierowano do Wydz. GKI/Sekretarz Miasta. 

• Wnioskowano o dokonanie na terenie Cmentarza Parafialnego w Otmęcie 
wycinki drzew, które próchnieją- wniosek Pani Szarek- wniosek skierowano 
do Wydz. GGR. 

9. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 
• w sprawie nadania nazw ulic 
• w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok. 

- Wnioskowano o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków 
finansowych na zakup lamp oświetleniowych, które będą bezpośrednio 
oświetlać przejścia dla pieszych- wniosek Pani Pi ętki- wniosek skierowano 
do Skarbnika Miasta. 

10. Wnioskowano  o dokonanie przeglądu lamp oświetleniowych na terenie miasta 
      Krapkowice- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do W ydz.  
      GKI    
11. Wnioskowano, aby w ramach posiadanych środków odnowić wnętrza budynku 
      Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach- wniosek Pana Brzozowskiego-  
      wniosek skierowano do ZGKiM  
12. Wnioskowano o uzupełnienie ubytków na ul. Chopina- wniosek Pana Guta-  
      wniosek skierowano do Wydz. GKI 
 
 
 



13. Wnioskowano o wyrównanie płyt chodnikowych na chodniku przy ul. Kilińskiego 
      oraz uzupełnienie ubytków na tej ulicy- wniosek Pana Guta- wniosek  
      skierowano  do Wydz. GKI  
14. Wnioskowano o wyrównanie płyt chodnikowych  na chodniku przy ul.  
      Głowackiego- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
15. Wnioskowano o uzupełnienie ubytków na parkingu samochodowym  
      usytuowanym przy skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Sądowa- wniosek Pana Guta-  
      wniosek skierowano do ZGKiM 
16. Wnioskowano o uzupełnienie ubytków na dwóch skrzyżowaniach tj. skrzyżowanie 
      ulicy Cegielnianej z ulicą Grunwaldzką oraz skrzyżowanie ulicy Cegielnianej  
      z ulicą I Dywizji- wniosek Pani Szarek- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
17. Wnioskowano o usunięcie zdewastowanej  tablicy informacyjnej z nazwą: ulica  
      I Dywizji (usytuowanej na słupie oświetleniowym)- wniosek Pani Szarek- 
      wniosek skierowano do Wydz. GKI 
18. Wnioskowano o wymianę płyt chodnikowych na chodniku przy ul. Polnej (od 
      strony ulicy Ks. Koziołka)- wniosek Pani Szarek- wniosek skierowano do  
      Wydz. GKI 
19. Wnioskowano aby w ramach gwarancji zniwelować pęknięcia w 
      nawierzchni drogi- ulica Azalii- wniosek Pana Malinowskiego- wniosek  
      skierowano do Wydz. GKI 
20. Wnioskowano o wyjaśnienie własności działki usytuowanej na 
      skrzyżowaniu ulicy Azalii z ulicą Bzów- wniosek Pana Malinowskiego- 
      wniosek skierowano do Wydz. GGR  
21. Wnioskowano o zmatowienie płyt granitowych położonych na chodniku 
      przy ul. Rybackiej (obok sklepu „Metro”)- powierzchnia tych płytek jest 
      bardzo śliska i zagraża bezpieczeństwu mieszkańców- wniosek Pana Żyłki-  
      wniosek skierowano do Wydz. GKI 
22. Wnioskowano o rozpisanie przyszłorocznego przetargu na usługę utrzymania 
      czystości  miasta Krapkowice, w taki sposób aby to zadanie prowadziła 
      kompleksowo przez cały rok jedna firma- wniosek Pana Żyłki- wniosek  
      skierowano do Wydz. GKI  
23. Wnioskowano o ujednolicenie kolorów słupów oświetleniowych na Rynku-  
      wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz . GKI  
 
 
        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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