
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 24 lutego 2015 r. 

__________________________________________________ 
 
1.    Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności Straży Miejskiej oraz  
       krapkowickich dzielnicowych  

• Wnioskowano, aby w informacjach bieżących Straży Miejskiej liczba interwencji, była 
rozdzielana na interwencje wykonane podczas porannej zmiany oraz interwencje 
wykonane podczas popołudniowej zmiany- informacje z rocznej działalności Straży 
Miejskiej należy umieszczać na stronie internetowej- wniosek Pana Brzozowskiego- 
wniosek skierowano do Stra ży Miejskiej 

2.    Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. realizacji uchwały Rady Miejskiej dot.  
       gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości 
3.    Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia  
       regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.   

• Wnioskowano o kontrolowanie firmy sprzątającej  chodniki w mieście - podczas 
ostatniej akcji sprzątania zamiatarka pozostawiała nieczystości - wniosek Pana 
Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GKI  

• Wnioskowano o rozważenie zatrudnienia kilku osób, które zajmowałyby  się bieżącym 
(codziennym) sprzątaniem miasta- zadanie związane z czystością miasta  należy tak 
rozwiązać, aby nie trzeba było do niego powracać- wniosek Pana Żyłki- wniosek 
skierowano do Wydz. GKI/ZGKiM 

• Wnioskowano, aby w okresie zimowym chodniki przy ul. Ks. Dusza, były regularnie 
odśnieżane i posypywane solą drogową- wniosek Pana Kowalczuka- wniosek 
skierowano do Wydz. GKI  

• Wnioskowano o uprzątnięcie chodnika przy ul. Opolskiej w Krapkowicach (od torów 
kolejowych w górę)- wniosek Pani Burzyk –wniosek skierowano do Wydz. GK I 

• Wnioskowano ponownie o dokonywanie częstszych kontroli posesji pod kątem 
przyłączy do kanalizacji sanitarnej oraz częstotliwości wywozu ścieków 
kanalizacyjnych z posesji, które nie są przyłączone do kanalizacji  - wniosek Pana 
Brzozowskiego- wniosek skierowano do Stra ży Miejskiej i Wydz. GGR 

4.     Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności WTZ, ŚDS, OPS 
5.     Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. realizacji programów gminnych: Profilaktyki  
        i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;  
        Przeciwdziałania Narkomanii. 
6.     Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie za 2014 rok z realizacji Programu  
        Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Krapkowice 
7.     Pozytywnie zaakceptowano Informację o przyznanych dodatkach mieszkaniowych  
        w 2014 roku  
8.     Pozytywnie zaakceptowano Informację z działalności klubu AA w Krapkowicach 
9.     Pozytywnie zaakceptowano Projekty uchwał: 

• w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
     alkoholowych na rok 2015 stanowiącego część składową strategii rozwiązywania 
     problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2011-2015 
• w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar 
     przemocy w rodzinie na 2015 r. stanowiącego część składową strategii   
     rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2011-2015 
• w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 r. 
     stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych  
     w gminie Krapkowice. 
• w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu podróży służbowych radnym Rady 

Miejskiej w Krapkowicach 



• w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej  
• w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania 

w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 
2015 rok 

• w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2015 rok 
• w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej  
• w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 
2015” 
Wnioskowano, aby Informacja nt. opieki i dokarmiania wolno żyjących kotów ukazała 
się w prasie lokalnej- wniosek Pana Małkiewicza- wniosek skierowano do Wydz. 
GGR 

• w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 
    15.06.2011 r. w sprawie wysokości zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów    
     prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice 
• w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Krapkowice. 
Wnioskowano, aby w uzasadnieniu do w/w projektu uchwały była uwzględniana                    
z poprzedniego roku stawka brutto za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – 
wniosek Pana Kowalczuka- wniosek skierowano do Wydz . WiK    

• w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2015 
Komisja wnioskowała, aby w ramach przekazanych środków finansowych, 
zwiększona została liczba patroli (po godz. 22.00) na terenach, na których występuje 
największa dewastacja tj. las przy ul. Kilińskiego, place zabaw (w szczególności pl. 
Gagarina) oraz boiska szkolne- wniosek skierowano do Policji 

10. Wnioskowano o przycięci dolnych gałęzi na drzewach usytuowanych przy rondzie 
      na ul. Słowackiego w Krapkowicach- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek  
      skierowano do Wydz. GKI/GGR 
11. Komisja podjęła ponownie stanowisko w sprawie utworzenia ulicę Broniewskiego drogą  
      przejazdową i połączenie jej z ulicą Cegielnianą w Krapkowicach- przygotować wycenę  
      tego zadania- wniosek skierowano do Wydz. GGR 
12. Pani Małgorzata Szarek wnioskowała o: 

• przycinkę drzew przy ul. Żeromskiego- gałęzie drzew stwarzają zagrożenie dla 
     okolicznych domostw. 
• usunięcie zdewastowanej tablicy informacyjnej znajdującej się przy ul. Żeromskiego 
     (za sklepem Biedronka). 
• dostawienie jednego kosza na śmiecie przy ulicy Cegielnianej (trawnik przy wejściu 

do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4)- wnioski skierowano do Wydz. GKI 
13.  Wnioskowano o zwrócenie szczególnej uwagi na teren przy Krapkowickich murach   
       obronnych- nadal w tym miejscu brak jest tablicy pamiątkowej oraz nie świecą lampy  
       wolnostojące- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
14. Wnioskowano o doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Głowackiego (obok 
       dworca PKS)- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
15. Wnioskowano o remont fragmentu chodnika przy ul. Pocztowej w Krapkowicach (od  
      ogródków działkowych do przychodni Omega)- wniosek Pana Żyłki- wniosek 
      skierowano do Wydz. GKI 
16. Wnioskowano o rozważenie utworzenia na części placu dworcowego PKS dodatkowych  
      miejsc  parkingowych- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do W ydz.  
      GGR 
17. Wnioskowano, aby rozważyć organizowanie wyjazdowych posiedzeń komisji 
      Spraw Społecznych w jednostkach OSP należących do Krajowego Systemu  
      Ratowniczo-Gaśniczego- wniosek Pana Brzozowskiego - wniosek skierowano do  
      Przewodnicz ącego komisji 
18. Wnioskowano o utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Słowackiego w Krapkowicach   



      (pomiędzy sklepem Lewiatan, a sklepem Biedronka)- wniosek Pana Malinowskiego-  
      wniosek skierowano do Wydz. GKI 
19. Wnioskowano o rozważenie ustawienia na ul. Słowackiego  znaku drogowego 
      „strefa zamieszkania”- wniosek Pana Brzozowskiego- 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 .                                                                                                                             


