
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH  
z posiedzenia w dniu 19 lutego 2019 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. obowiązku utrzymania w odpowiednim stanie  
    sanitarnym pojemników na odpady komunalne przez właścicieli i zarządców mieszkań  
2. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. realizacji programów gminnych: Profilaktyki  
    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ; Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;  
    Przeciwdziałania Narkomanii; Wspierania Rodziny. 
3. Pozytywnie zaopiniowano Informacje nt. Programu „Dostępność Plus” . 
4. Pozytywnie zaopiniowano Informację z realizacji uchwały Rady Miejskiej dot. gospodarowania  
    gminnym zasobem nieruchomości.  
5. Pozytywnie zaopiniowano Informację z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia  regulaminu  
     o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice. 
     - Wnioskowano o uporządkowanie terenu na Osiedlu Fabrycznym- wniosek Pana Żyłki     
     wnioski skierowano do Wydz. GKI 
6. Pozytywnie zaopiniowano informację bieżąca z działalności straży miejskiej oraz krapkowickich    
     dzielnicowych. 
     - Wnioskowano o patrolowanie przez funkcjonariuszy Policji w godzinach porannych ulic:  
     Szkolnej, Gimnazjalnej, Żeromskiego w Krapkowicach- kierowcy dokonują postojów  
     w niedozwolonych miejscach oraz poruszają się z nadmierną prędkością- wniosek Pana Żyłki-  
     wniosek skierowano do Policji  
      - Wnioskowano o dokonywanie kontroli prędkości samochodów poruszających się po ulicach  
      w rejonie stadionu „Unia” oraz ulicą Słowackiego w Krapkowicach- wniosek Pani Dziuk-  
      wniosek skierowano do Policji   
7. Pozytywnie zaopiniowano Informacje bieżącą z działalności OPS, WTZ, ŚDS. 
8. Pozytywnie zaopiniowano Informację na temat cmentarzy Krapkowicach dot. ilości wolnych  
    miejsc grzebalnych, opłat za przedłużenie dzierżawy.  
     - Wnioskowano o wprowadzenie do projektu budżetu na rok 2019 zadania „Budowa parkingu  
     przy ul. Mickiewicza w Krapkowicach” - wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano 
     do  Wydz. GKI  
     - Wnioskowano o zwrócenie się do Zarządcy w sprawie naprawy ubytków w murze cmentarza  
     parafialnego w Otmęcie oraz o odnowienie i dostawienie ławek na cmentarzu komunalnym  
     w Krapkowicach- wniosek Pana Warzechy i Pani Wójcik- wniosek skierowano do Wydz.  
     GKI. 
     - Wnioskowano o przedstawienie Informacji nt. możliwości budowy cmentarza w Krapkowicach-  
     wniosek Pana Joszko- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
9.  Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał w sprawie:  
     - w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/228/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 
       czerwca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za  
       gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
     - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
        i ustalenia stawki tej opłaty; 
     - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  
       komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; 
     - w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
       i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub  
       całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierani; 
     - w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok; 
     - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 
     - w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w 2019 r; 
     - w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 



        bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2019”; 
10. Wnioskowano o rozważenie przeniesienia ramp z Placu Gagarina na Pl. Eichendorffa w  
      Krapkowicach- wniosek Pani Dziuk- wniosek skierowała do Wydz. GKI  
11. Wnioskowano o zobowiązanie Zarządu Dróg Wojewódzkich do naprawy bariery ochronnej przy  
      skrzyżowaniu ul. Górnej z ulicą Ks. Koziołka w Krapkowicach (obok przejścia dla pieszych)  
      - wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
12. Wnioskowano o rozważenie utworzenia ulicy Damrota, drogą jednokierunkową (od ul.  
      Kilińskiego do ul. Ks. Duszy)- sprawę rozeznać wśród mieszkańców- wniosek Pana Waligóry-  
      wniosek skierowano do Wydz. GKI   
13. Wnioskowano o rozważenie utworzenia miejsc parkingowych (pod wiatą) na os. XXX- lecia  
       w Krapkowicach- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
 
 
 

 
 
Przewodnicząca Komisji  

 
                         Maria Karwecka  
 
 
 
Proszę przedstawić do Biura Rady Miejskiej pisemną odpowiedź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału.                                                                                                                                                                                                                                                                 


