
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 10 czerwca 2014 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. Realizacji wniosków za 2013 rok 
2. Pozytywni zaakceptowano Sprawozdanie z wykonania budżetu, planu zadań  
    gospodarczych Gminy Krapkowice- wykorzystanie zaciągniętych kredytów i pożyczek za  
    2013 r. 

• Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Krapkowic za 2013 rok  

3. Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności OPS, ŚDS, WTZ. 
• Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie przystąpienia do programu pn. 

Opolska Karta Rodziny i Seniora 
4. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem  
    gminy oraz lokalami użytkowymi i socjalnymi oraz opłaty parkomatowej i targowej  
    pobieranej przez ZGKiM 

• Wnioskowano o poczynienie działań w kierunku uporządkowania strefy płatnego 
parkowania- rozważyć poszerzenie tej strefy o całą ulicę Sądową oraz parking za 
budynkiem Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Basztowej- 
wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do ZGKiM  

• Wnioskowano o dokonanie kontroli placu targowego przy ul. Drzymały-  teren ten jest 
zanieczyszczony, a w wiatach targowych wiszą kable energetyczne, które 
przemakają podczas opadów deszczu – wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek 
skierowano do Spółki ZGKiM  

5. Wnioskowano, o zmianę terminu omawiania tematu dot. ekologii i ochrony środowiska tak,      
    aby był on  dogodny dla członków stowarzyszenia „Ciś”- termin uzgodnić z Zarządem 
    Stowarzyszenia „Cis”- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do Wydz. GGR  
6. Pozytywnie zatwierdzono Informację bieżącą z działalności Straży Miejskiej oraz 
    krapkowickich dzielnicowych  

• Wnioskowano o dokonywanie kontroli prędkości samochodów poruszających się  
ulicami Azali i Wrzosów- wniosek Pana Brzozowskiego - wniosek skierowano do 
Policji  

• Wnioskowano o przesunięcie progu zwalniającego (o 30m) na ul. Azali- próg ten jest 
usytuowany za blisko wyjazdu z tej ulicy- wniosek Pana Malinowskiego- wniosek 
skierowano do Wydz. GKI 

• Wnioskowano o zdyscyplinowane właścicieli pól do wykoszenia traw przy ul. Polnej- 
trawy zarastają tą ulicę- wniosek Pani Szarek- wniosek skierowano do Stra ży 
Miejskiej   

• Wnioskowano o przeprowadzenie kontroli działalności salonów gier w Krapkowicach- 
wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do P olicji i Stra ży Miejskiej 

• Wnioskowano o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie reorganizacji 
ruchu drogowego w ulicy Piastowskiej- rozważyć wprowadzenie ruchu 
jednokierunkowego- wniosek komisji- wniosek skierowano do Wydz. GKI/ P olicji  

• Wnioskowano o wyeliminowanie parkowania w godzinach porannych na ulicy 
Szkolnej- zaparkowane tam samochody utrudniają przejazd przez tą ulicę- wniosek 
Pan Brzozowskiego- wniosek skierowano do Policji  

• Wnioskowano o widoczne oznakowanie ulicy Krótkiej w Krapkowicach, znakami 
informacyjnymi „ślepa ulica” - wniosek komisji- wniosek skierowano do Wydz. GKI 

7. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 
• zmieniający uchwałę Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 

października 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Krapkowice   



• zmieniający uchwałę Nr XXII/357/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 
października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

• w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice 
• w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług                           

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                    
i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

a. Wnioskowano, aby odpady zielone były odbierane do 31 października- 
wniosek Pani Szarek- wniosek skierowano do Wydz. GG R 

b. Wnioskowano, aby zużyte opony samochodowe oraz opony pojazdów 
jednośladowych były odbierane tylko w Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych, nie określając przy tym średnicy opon- wniosek 
Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GGR  

c. Wnioskowano o uzupełnienie na posesjach brakujących pojemników na 
odpady biodegradowalne na ternie Gminy Krapkowice- wniosek Pani 
Janocha- wniosek skierowano do Wydz. GGR 

7. Wnioskowano o ujednolicenie godziny włączania lamp ulicznych, tak aby na  wszystkich 
    ulicach na terenie miasta Krapkowice oświetlenie było włączone o jednakowej porze-  
    wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do Wydz. GKI    
8. Wnioskowano o wykoszenie traw i wykonanie remontu cząstkowego drogi na ulicy  
    Pstrowskiego oraz obniżenie dozwolonej liczby tonażu poruszających się tą drogą  
    pojazdów- wniosek Pana Żyłki- wniosek  skierowano do Wydz. GKI  
9. Wnioskowano o wyczyszczenie i umieszczenie na wyższym poziomie tablicy informacyjnej  
    z planem miasta, przy ul. Żeromskiego, bądź jej usunięcie- wniosek Pani Szarek-  
    wniosek skierowano do Wydz. GKI 
10. Wnioskowano o odnowienie linii poziomych na skrzyżowaniu ul Ks. Koziołka z ulicą 3  
      Maja w Krapkowicach- wniosek Pani Szarek- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
11. Wnioskowano o usunięcie ze słupów informacyjnych plakatów wyborczych- wniosek 
      Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wyd z. ZGKiM 
12. Wnioskowano o wykonanie naprawy studzienki kanalizacyjnej na ul. Kilińskiego 1-  
      wniosek Pani Pi ętki- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
13. Wnioskowano o wystosowanie pisma do firmy Netia w sprawie naprawy zdewastowanej  
      części studzienki telekomunikacyjnej przy ul. Staszica (obok zakładu energetycznego)- 
      wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
14. Komisja pozytywnie zaopiniowała przekazanie dofinansowania w wysokości 10 tys. zł dla 
      Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krapkowicach  
      z przeznaczeniem na odrestaurowanie zegara na wieży kościelnej- wniosek  
      skierowano do Skarbnika Miasta  
15. Wnioskowano o rozważenie zdemontowania zegara przy Banku Spółdzielczym  
      w Krapkowicach- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
16. Wnioskowano o wystosowanie pisma do Akademii Opolskiego Klubu  
      Golfowego z siedzibą w Krapkowicach w sprawie promowania miasta Krapkowice  
      podczas imprez lokalnych- do tej pory Klub Golfowy nie wywiązał się z obietnicy-  
      wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. GGR 
17. Wnioskowano o utworzenie placu zabaw, ławki dla mieszkańców w rejonie ul. Szkolnej-  
      wniosek Pana Malinowskiego- wniosek skierowano Wydz . GKI 
18. Wnioskowano ponownie o remont chodnika przy ul. Prudnickiej (od restauracji do  
      Centrum)- chodnik jest zarośnięty i dziurawy- wniosek Pana Malinowskiego- wniosek  
      skierowano do Wydz. GKI 
19. Wnioskowano  o interweniowanie do właścicieli prywatnych posesji (ze  
      szczególnym uwzględnieniem działek budowlanych oraz terenów przy obiektach 
      handlowych) o obowiązku wykaszania traw i usuwania chwastów w obrębie  



     nieruchomości- informacje te umieścić w mediach -wniosek Pana Malinowskiego-  
     wniosek skierowano do Stra ży Miejskiej i Wydz. GGR  
20. Wnioskowano o oznakowanie dróg w rejonie os. Wyzwolenie w Krapkowicach  
      (drogi gruntowe i utwardzone sprawiają problem kierowcom z ustaleniem 
      pierwszeństwa przejazdu)- ustawianie na nowopowstałych drogach znaków   
      informacyjnych z nazwami ulic- wniosek Pana Malinowskiego- wniosek skierowano  
      do Wydz. GKI  
 
        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): Sylwia Marzec-Bąk  -Podinspektor ds. obsługi biura rady  

Data wytworzenia: 2014-06-10 


