
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
    z posiedzenia w dniu 28 pa ździernika 2014 r. 

__________________________________________________ 
 
1.   Pozytywnie zaakceptowano Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  
      i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy na rok 2015.  
2.   Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności Straży Miejskiej oraz  
      krapkowickich dzielnicowych 
3.   Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności OPS, WTZ, ŚDS 
5.   Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie komisji z działalności w kadencji 2010- 2014 
6.   Komisja wnioskowała o rozpoczęcie procedur związanych z nieodpłatnym przekazaniem  
      części działki położonej w Krapkowicach stanowiącej drogę- ul. Ogrodowa, oznaczonej 
      jako działka 123/7 z mapy 13, zapisanej w Księdze Wieczystej 40976- wniosek 
      skierowano do Wydz. GGR 
7.   Wnioskowano o wycięcie drzewa (Topola) usytuowanego na końcu ul. Ks. Duszy  
      w Krapkowicach (teren Hali Sportowej)- wniosek Pana Guta- Wniosek skierowano do 
      Wydz. GGR 
8.   Wnioskowano o zobowiązanie firmy odbierającej odpady komunalne do  
      systematycznego opróżniania koszy ulicznych- kosze te są często przepełnione-  
      wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
9.   Wnioskowano o rozważenie utworzenia klombu z miejscami siedzącymi, na skwerku   
      przy ul. Krasickiego w Krapkowicach (obok Banku Spółdzielczego Gogolin)- wniosek 
      Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
10. Wnioskowano o przywrócenie stojaka rowerowego przy ul. Wolności w Krapkowicach  
      (obok Banku Zachodniego)- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
11. Wnioskowano o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków finansowych na  
      remont ścieżki rowerowej przy ul. Ks. Duszy i ul. Kilińskiego w Krapkowicach- wniosek  
      Pani Katarzyny Pi ętki- wniosek skierowano do Wydz. GKI/ Skarbnik Mias ta  
12. Wnioskowano ponownie o uprzątnięcie lasku przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach (od  
      strony stacji benzynowej „ORLEN”  od dłuższego czasu leżą kołdry, poduszki, koce)-  
      wniosek Pani Katarzyny Pi ętki- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
13. Wnioskowano o rozważenie utworzenia przy spółce Zakład Gospodarki Komunalnej  
      i Mieszkaniowej odpowiedniej komórki, która zajęłaby się utrzymaniem czystości  
      i porządku na terenie miasta- przeanalizować pozyskanie dofinansowania z  
      Powiatowego Urzędu Pracy- wniosek Pana Żyłki i Pana Guta- wniosek skierowano  
      do Spółki ZGKiM 
 
 
        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: 2014-10-28 


