
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH  
z posiedzenia w dniu 24 września 2019 r. 

______________________________________________________ 
 

1. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań gospodarczych  
    Gminy za I półrocze 2019 roku.  
2. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na 
     temat Miasta i Gminy Krapkowice w I półroczu 2019 r.  
3. Pozytywnie zaopiniowano Informację z realizacji wniosków za I półrocze 2019 roku. 
     - wnioskowano o ponowne monitowanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie  
     naprawy bariery ochronnej przy skrzyżowaniu ul. Górnej z ul. Ks. Koziołka w  
    Krapkowicach- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GKI   
4. Pozytywnie zaopiniowano Informację bieżącą z działalności OPS, WTZ, ŚDS. 
    - wnioskowano o usunięcie konaru drzewa przechylającego się na ogrodzenie terenu 
     Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej - wniosek Pana Warzechy- wniosek 
    skierowano do Wydz. GGR    
5. Pozytywnie zaopiniowano Informacje nt. cmentarzy w Krapkowicach dot. ilości  
    wolnych miejsc grzebalnych, opłata za przedłużenie dzierżawy. 
6. Omówiono Stanowisko Burmistrza Krapkowic w sprawie lokalizacji nowego cmentarza  
    komunalnego w Krapkowicach   
     - wnioskowano o zasięgnięcie opinii zarządców cmentarzy, proboszczów parafii, 
     mieszkańców w sprawie lokalizacji cmentarza komunalnego w Krapkowicach- wniosek  
     Pana Małkiewicza- wniosek skierowano do Wydz. GKI    
7. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
    - w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego; 
    - w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok; 
    - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 
    - w sprawie zmiany uchwały Nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia  
      22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie  
      Gminy Krapkowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krapkowice,  
      udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz w sprawie warunków i zasad 
      korzystania z tych przystanków; 
    - w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup łodzi płaskodennej aluminiowej  
      wraz z osprzętem, pompy zanurzeniowej z osprzętem i umundurowania osobistego  
      strażaka;     
8. Komisja nie przychyliła się do wniosku mieszkanki w sprawie utworzenie nowego 
     Przystanku autobusowego w pobliżu ulic: Limanowskiego i Pocztowej w Krapkowicach- 
      wniosek skierowano do Wydz. GKI    
9. Wnioskowano o przesunięcie stojaka na rowery w celu uzyskania dodatkowego  
     miejsca parkingowego przy Baszcie w Krapkowicach- wniosek Pani Dziuk- wniosek  
     skierowano do Wydz. GKI  
10. Wnioskowano o dokonanie kontroli wykonanych prac remontowych na alei 
         cmentarza komunalnego w Krapkowicach oraz zobligowanie firmy do 
         uporządkowania terenu cmentarza po zakończonych robotach budowlanych - 
        wniosek Pani Wójcik- wniosek skierowano do  Wydz. GKI     
11. Wnioskowano ponownie o powiadamianie radnego o odbiorach prac remontowych/ 
        budowanych, w jego rejonie- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek 
       skierowano do Wydz. GKI   



12. Wnioskowano, aby przy wjazdach na osiedle domów jednorodzinnych przy ul. 
        Żeromskiego i Górnej w Krapkowicach zostały ustawione tablice informacyjne, 
       „dotyczy całego osiedla”- tablice te należy ustawić pod znakami drogowymi 
        ograniczającymi prędkość poruszania się samochodów wniosek Pana  
       Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
13.  Wnioskowano o doposażenie placu zabaw przy ul. Górnej w Krapkowicach- wniosek  
       Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
14.  Wnioskowano o sukcesywną budowę chodników na osiedlu domków jednorodzinnych  
       (dół Otmętu), ze szczególnym uwzględnieniem budowy chodnika przy ul.  
       Kochanowskiego w Krapkowicach- wniosek Pani Karweckiej- wniosek skierowano  
       do Wydz. GKI   
15. Wnioskowano o postawienie wiaty na przystanku autobusowym na Os. Sady  
        w Krapkowicach (na wiadukcie) oraz ustawienie tablicy informacyjnej na Os. Sady  
       w Krapkowicach- wniosek Pani Karweckiej- wniosek skierowano do Wydz. GKI. 
     
  

 
Przewodnicząca Komisji  

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


