
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 16 wrze śnia 2014 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań gospodarczych  
    Gminy za I półrocze 2014 r. 
2. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na  
    terenie Miasta i Gminy Krapkowice w I półroczu 2014 roku. 

• Wnioskowano o dokonanie przeglądu sygnalizacji świetlnej na terenie miasta 
   Krapkowice i poprawienie jakości świateł, ze szczególnym uwzględnieniem światła     
   zielonego w sygnalizatorze na ul. 3 Maja (obok sklepu Tesco)- wniosek Pani Pi ętki-    
   wniosek skierowano do Policji 
• Wnioskowano ponownie o przeprowadzenie konsultacji w sprawie reorganizacji ruchu 
   drogowego w ul. Piastowskiej- rozważyć wprowadzenie ruchu jednokierunkowego-    
   wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do W ydz. GKI/Policji 
•  Wnioskowano o dokonanie kontroli terenu pobocza rzeki Odry (skarpa przy 
    wodomierzu)- najprawdopodobniej osoba bezdomna tworzy sobie tam lokum-     
    wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do P olicji 
•  Wnioskowano, aby przez najbliższy okres czasu, skrzyżowanie ulicy Szkolnej z ulicą 
    Krasińskiego było patrolowane przez funkcjonariuszy policji- w godzinach porannych  
    i popołudniowych przechodzi tam bardzo dużo dzieci- występuje bardzo duże 
    natężenie ruchu samochodowego- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do  
    Policji  
•  Wnioskowano, aby na Pl. Gagarina rozważyć wyprowadzenie ruchu rowerowego 
    poza plac zabaw tj. na drogę utwardzoną, obok placu- wniosek pana Żyłki-  
    wniosek  skierowano do Policji  

3. Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji wniosków za I półrocze 2014 r.  
• Wnioskowano ponownie o wyrównanie chodnika przy ul. Górnej ( obok posesji nr 43) 
   wniosek pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do W ydz. GKI 
• Wnioskowano ponownie o przeniesienie studzienki kanalizacyjnej ze skrzyżowania 
   ulicy Górnej z ulicą Tuwima w miejsce tworzenia się wodostanu- wniosek pana    
   Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GKI/ WiK 

4. Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności OPS, WTZ, ŚDS 
• Wnioskowano o zlikwidowanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza (WTZ) 
   i doposażyć place zabaw przy ul. Ks. Duszy i ul. Górnej (bujaki, karuzela)- wniosek 
   komisji- wniosek skierowano do Wydz. GKI 

5. Pozytywnie zaakceptowano Informację z działalności Klubu AA w Krapkowicach 
6. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. realizacji programów gminnych:  
    Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy  
    w Rodzinie, Przeciwdziałania Narkomanii  
7. Pozytywnie zaakceptowano Informację dot. konkretnych działań w sprawie budowy  
    nowego cmentarza komunalnego w Krapkowicach  
8. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 

• w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych 
• w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania 

w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. 
Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych 
na dzień 16 listopad 2014 r.  

9. Komisja negatywnie zaopiniowała sprzedaż działki położonej w Krapkowicach przy  
    ul. Cegielnianej oznaczonej jako działka 372 z mapy 19 o powierzchni 0,0123 ha –  
    podtrzymując tym samym stanowisko poprzedniej Rady Miejskiej tj. utworzenie drogi  
    i połączenie jej z ulicą Cegielnianą- wniosek skierowano do Wydz. GGR  



10. Wnioskowano o utworzenie drugiej studzienki deszczowej na ul. Dębowej  
      w Krapkowicach- na skrzyżowaniu ulicy Cegielnianej z ulicą Dębową podczas opadów 
      deszczu tworzy się wodostan- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do  
      Wydz. GKI/WiK  
11. Wnioskowano ponownie o ustawienie na skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego z ulicą  
      Strzelców Bytomskich tablicy informacyjnej- wniosek Pana Brzozowskiego – 
      wniosek skierowano do Wydz. GKI 
12. Wnioskowano o wyrównanie studzienek kanalizacyjnych oraz dokonanie wycinki  
      drzewa orzechowego wchodzącego w pas drogi– ulica Ligonia- wniosek Pana  
      Brzozowskiego – wniosek skierowano do Wydz. G KI, WiK, GGR  
13. Wnioskowano o wystosowanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich pisma w sprawie  
      ustawienia na ul. Ks. Koziołka barier ochronnych pomiędzy chodnikiem a drogą- 
      podmuch wiatru przejeżdżających tą drogą samochodów ciężarowych stwarza  
      zagrożenie dzieciom korzystających z tego chodnika- wniosek Pana Brzozowskiego-  
      wniosek skierowano do Wydz. GKI 
14. Wnioskowano o uprzątniecie lasku przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach- wniosek  
      Pani Piętki- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
15. Wnioskowano aby dwa razy do roku służby sprzątające zamiotły ulicę Leśną i ulicę  
      Mickiewicza- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do W ydz. GKI  
16. Wnioskowano o dokonanie wymiany żarówek oświetleniowych w lapach ulicznych-  
      dwie żarówki oświetleniowe na ul. Krasickiego a jedna żarówka na ul. Moniuszki-  
      wniosek pana Żyłki- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
17. Wnioskowano o przygotowanie na najbliższą Sesję RM tj. 24.09.2014r informacji  
      nt. rozdysponowania środków finansowych, które miały być przeznaczone na remont  
      ulic: Pstrowskiego, Dębowa, Osiedle Fabryczne- wniosek Pana Żyłki- 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) lub za treść odpowiada: Sylwia Marzec-Bąk -Podinspektor ds. obsługi biura rady  

Data wytworzenia: 2014-09-16 


