
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 20 stycznia 2015 r. 

__________________________________________________ 
 
1.    Pozytywnie zaakceptowano Projekt budżetu Gminy Krapkowice na 2015 rok. 
2.    Komisja podjęła stanowisko w sprawie jak najszybszego załatwienia problemu  
       związanego z bieżącym funkcjonowaniem targowiska, przy ul. Drzymały- (oświetlenie,  
       toaleta, odbiór odpadów). Natomiast wskazanie dalszych kierunków działań względem 
       placu targowego nastąpi w późniejszym okresie czasu- wniosek skierowano do Wydz.  
       GGR  
3.    Komisja wyraziła zgodę na sprzedaż przez firmę PAGA-UNIBUD S.C wnioskowanych  
       działek z pominięciem działki nr 66/1, na której znajduje się pomnik „Pamięci ofiar 
       stycznia 1945 roku”- wniosek skierowano do Wydz. GGR   
4.    Wnioskowano, aby miejsce startu „ Krapkowickiego Biegu Ulicznego” zostało utworzone 
       przy restauracji „Tawerna”- Krapkowice, ul. Kilińskiego 1- wniosek Pana Guta- wniosek  
       skierowano do OST 
5.    Wnioskowano o wyrównanie wyrwy w drodze- ul. Chopina w Krapkowicach- wniosek   
       Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
6.    Wnioskowano o zniwelowanie wysokości studzienki kanalizacyjnej usytuowanej  
       w przedłużeniu ulicy Chopina w Krapkowicach  (w stronę ul. Pocztowej)- studzienka  
       wystaje ok. 15 cm  powyżej poziomu drogi- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano 
       do Wydz. GKI  
7.    Wnioskowano o dokonanie przeglądu dróg i chodników w mieście, w momencie  
       gdy są widoczne po deszczach ubytki w drogach i chodnikach (dziury i nierówności)-  
       wniosek Pana Kowalczuka- wniosek skierowano do Wydz . GKI 
8.    Wnioskowano o wyrównanie chodnika przy budynku Urzędu Miasta i Gminy  
       w Krapkowicach (w kierunku  Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krapkowicach)-  
       wniosek Pana  Kowalczuka- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
9.    Wnioskowano o prawidłowe oznakowanie tzw. progu zwalniającego przy drodze os.  
       Fabryczne znak B-33, bez dodatkowego ograniczenia prędkości- wniosek Pana 
       Malinowskiego- wniosek skierowano do Wydz. G KI 
10.  Wnioskowano o włączenie dróg wewnętrznych Os. 1000-lecia i przyległej ul.  
       Słowackiego do strefy zamieszkania z umieszczeniem tam znaków drogowych D40 
       i D41- wniosek Pana Malinowskiego- wniosek skierowano do  Wydz. GKI 
11.  Wnioskowano o wyraźne oznaczenie i doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. 
       Prudnickiej w Krapkowicach (na wysokości przystanku autobusowego) w stronę Os. 
       1000-lecia- wniosek Pana Malinowskiego- wniosek skierowano do W ydz.  GKI 
 
 
        Przewodniczący Komisji 
 
                        Ireneusz Żyłka 
 
 
Prosz ę przedstawi ć do Biura Rady Miejskiej pisemn ą odpowied ź nt. realizacji 
wniosków skierowanych do danego wydziału .                                                                                                                             


