
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH  
z posiedzenia w dniu 25 lutego 2020 r. 

______________________________________________________ 
 

1. Pozytywnie z zaopiniowano Informację nt. realizacji programów gminnych: Profilaktyki 
    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;  
    Przeciwdziałania Narkomanii; Wspierania Rodziny. 
    - wnioskowano o dokonanie kontroli sklepu przy ul. 1 Maja w Krapkowicach pod kątem 
      sprzedawanych substancji psychoaktywnych- wniosek Pani Wójcik- wniosek skierowano  
      do Policji. 
2. Pozytywnie zaopiniowano Informacja nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania 
    gminnym zasobem nieruchomości. 
3. Pozytywnie zaopiniowano Informację z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 
    o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.     
     - wnioskowano o usuniecie żywopłotów ze skweru przy ul. Hotelowej w Krapkowicach 
      oraz rozważenie zagospodarowania tego terenu- wniosek Pani Karweckiej i Pana 
      Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GKI      
     - wnioskowano o rozważenie wycięcia drzew przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach oraz 
       dokonania nowych nasadzeń- wniosek Pana Warzechy- wniosek skierowano do Wydz.  
       GGR 
     - wnioskowano o utwardzenie/ wyrównanie tłuczniem nawierzchni drogi przy ul. Damrota  
       w Krapkowicach (za budynkiem Internatu)- wniosek Pani Karweckiej- wniosek skierowano 
       do Wydz. GKI   
4. Pozytywnie zaopiniowano Informację bieżącą z działalności Straży Miejskiej oraz krapkowickich 
    dzielnicowych. 
   - wnioskowano o dokonywanie patroli placów zabaw i boisk szkolnych w godzinach wieczornych 
     tj. 2000 - 2200- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do Straży Miejskiej      
5. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
    -  zmieniająca uchwałę nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 listopada 
       2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
       Krapkowicach; 
    -  zmieniająca uchwałę nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 listopada  
       2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Spraw Społecznych; 
    -  w sprawie ustalenia lokalizacji przystanków autobusowych w miejscowości Dąbrówka 
       Górna i Gwoździce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 415; 
    -  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok; 
    -  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 
    -  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za  
       gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
    -  w sprawie zmiany uchwały Nr XII/144/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21  
       listopada 2019 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych 
       przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  
       nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów sposobu ich świadczenia oraz  
       wysokości cen za te usługi; 
    -  w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem  
       o zniesienie nazwy osady Agnieszczyn; 
    -  w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy; 
    -  w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu "Czas na przesiadkę 
       w Aglomeracji Opolskiej"; 
   6. Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Jana 
       Pawła II 5 w Krapkowicach- skierowano do Wydz. GGR  
   7. Wnioskowano o rozważenie budowy oświetlania na ulicy Kanii w Krapkowicach- wniosek 



       Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
   8. Wnioskowano o rozważenie utworzenia w miejscu boiska sportowego, parkingu samochodo- 
       wego- Os. XXX-lecia w Krapkowicach- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano  
       do Wydz. GKI  
   9. Wnioskowano o rozważenie zorganizowania komisji wyjazdowej w celu znalezienia miejsc na 
       powiększenie strefy parkowania samochodów na terenie miasta Krapkowice, ze szczególnym 
       uwzględnieniem Os. XXX-lecia w Krapkowicach- wniosek Pana Małkiewicza i Pana 
       Brzozowskiego - wniosek skierowano do Przewodniczącej Komisji   
 
 
 

 
Przewodnicząca Komisji  

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


