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                                                                                                          Większość wniosków  została zrealizowana, szczególnie te, 

                                                                                                  które nie wymagały większych nakładów finansowych.
INFORMACJA  Z  REALIZACJI  WNIOSKÓW 

ZGŁOSZONYCH  W    2013  ROKU   
 
W  2013 roku, do realizacji zgłoszono 137 wniosków,                                                                       
w tym  o charakterze finansowym:8; gospodarczym:35;                                                      
porządkowym:73; i organizacyjnym:21.                                                                                                
Wnioski zgłoszono na Komisjach: Edukacji, Kultury i Sportu- 
6 posiedzeń; Spraw Społecznych- 6 posiedzeń; Gospodarki  
i Finansów- 8 posiedzeń.  
    

Wnioski skierowane do odpowiednich osób i komórek organi-
zacyjnych odpowiedzialnych za ich realizację(tabela poniżej)  
Lp.      Wykaz osób i komórek organizacyjnych, 

            do których skierowano wnioski  
  Liczba 
wniosków  

  1. Skarbnik Miasta          5 

  2. Burmistrz Krapkowic,Sekretarz Miasta         4 

  3.  Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych          2 

  4. Wydz. Oświaty (OŚ)         4 

  5. Wydz. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska (GGR) 

    
      12 

  6. Wydz. Gospodar.Komunalnej i Inwestycji(GKI)       84 

  7. Straż Miejska (SM)         9 

  8. Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej (ZGKiM) 

        5 

  9. Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o.(OSiR)         3 

10. Krapkowicki Dom Kultury(KDK) 
 

        1 

11. Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.(WiK)         3 

12. Wydział Organizacyjny,Sportu i Turystyki(OST)         3 

13. Wydz.Promocji i Rozwoju Gospodarczego (PiRG)           1 

14. Wydz.Spraw Obywatelskich          1 

     
 

Pozostałe wnioski są w trakcie realizacji, bądź brak środków 
finansowych lub odpowiednich podstaw prawnych, uniemożliwiło ich  
realizację .   
 
W  2013 roku wnioski zgłosiło : 18 radnych,3 komisje- (tabela poniżej) 

Lp.    Imię i nazwisko radnego,   
          nazwa komisji  

Liczba zgłoszonych wniosków  
                w  2012 rok 
_____________________________ 
    F     G       P       O      Razem 

  1. Szczepan    Bryś     0      0       1        2             3 

  2. Józef           Brzozowski     0      5     11        2           18 

  3.  Krzysztof    Czapluk      0      2       3        0             5 

  4. Józef           Gut     1    12     14        5           32 

  5. Dariusz        Kandziora     1      0       0        0             1 

  6. Krzysztof     Kowalczuk     0      0       2        1             3 

  7. Werner        Koppe     0      1       7        0             8 

  8 Andrzej        Krajka     0      2       1        0             3 

  9. Andrzej        Malinowski      1      3       9        1           14 

10. Władysław   Maj     0      1       5        0             6 

11. Katarzyna    Piętka     1      0       0        0             1 

12. Grzegorz      Podsiadło     0      0       0        1             1 

13. Witold          Rożałowski     0      2       8        4            14 

14. Małgorzata  Szarek     0      3       3        0             6 

15. Artur            Thiel     1      1       1        0             3 

16. Sylwia         Janocha      0      0       1        0             1 

17 Krystian       Unsner     0      1       1        0             2 

18. Ireneusz      Żyłka     0      1       5        3             9 

19. Komisja Gospodarki i Finansów     1      1       0        1             3 

20. Komisja Edukacji, Kultury 
 i Sportu 

    1      0       0        0             1 

21. Komisja Spraw Społecznych      1      0       1        1             3 

    8    35     73       21         137 

Krapkowice, 25 czerwiec 2014 r 

 



2 

 

 
 
WNIOSKI  FINANSOWE  ZGŁOSZONE  W   2013  ROKU 

Lp. Data 

posiedzenia 

 

Rodzaj 

posiedzenia 

 

Treść wniosku 

 

Kto zgłosił 

Kto 

realizuje 

Informacja o sposobie  

realizacji wniosku 

1.  11.04.2013 Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

Wnioskowano o zabezpieczenie w 

przyszłorocznym budżecie gminy środków 

finansowych w wys.100 tyś. zł. na remont 

chodnika w Gwoździcach, przy ul. Opolskiej  

 Artur Thiel  Skarbnik 

Miasta  

Wydz. 

GKI 

Jest to droga wojewódzka .W budżecie 

gminnym na 2014 rok nie zabezpieczono 

środków finansowych na remont 

chodnika. Po przeprowadzeniu wizji 

lokalnej z przedstawicielami ZDW Opole, 

wnioskowano o zabezpieczenie takich 

środków. 

2.  11.06.2013 Komisja 

Edukacji, 

Kultury i Sportu  

Wnioskowano o wyznaczenie z budżetu gminy 

środków finansowych w wys. 5 tyś.zł. na remont 

dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach . 

Wniosek 

Komisji  

Skarbnik 

Miasta 

Wydz. 

Oświaty  

Gmina  przekazała środki finansowe  

 w wys.5 tyś. zł. do Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego  Nr 4 w Krapkowicach  

na podstawie Zarządzenia Nr 548/2013 

Burmistrza Krapkowic  z dnia 24.06.2013 

r.w sprawie zmiany budżetu gminy 

Krapkowice na 2013 r., z przeznaczeniem 

na remont dachu sali gimnastycznej  

3.  12.06.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o rozważenie utworzenia 

funduszu  remontowo/naprawczego, w którym 

środki będą  przeznaczone na obszerne remonty 

dróg .  

 

 

Andrzej 

Malinowski  

Wydz. GKI 

Skarbnik  

Miasta  

W ramach planowania  budżetu na 

poszczególne lata, planowane są środki 

finansowe na remonty cząstkowe dróg 

(przetargi) oraz na bieżące remonty. 

Środki są przyjmowane w ramach 

możliwości budżetowych . 

4.  12.06.2013 Komisja Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o zabezpieczenie środków 

finansowych w budżecie na 2014 rok na zakup 

nowych parkomatów  

Wniosek   

Komisji  

ZGM 

Skarbnik 

Miasta  

Środki finansowe na zakup 5 szt. nowych 

parkomatów  zostały zabezpieczone 

 w budżecie gminy  na 2014 rok . 
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5.  13.06.2013 Komisja 

Gospodarki 

 i Finansów  

Rozważyć obniżenie  opłat dla emerytów za 

korzystanie z Pływalni DELFIN  

Józef Gut  Spółka  

OSiR 

Burmistrz na wniosek Zarządu OSiR 

obniżył opłatę za wejście na basen dla 

emerytów do kwoty 5 zł/godz- od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 

6.00 do 10.00 , w miesiącu lipcu i sierpniu 

br. Zarząd Spółki wystąpi w miesiącu 

sierpniu o utrzymanie tej opłaty w 

następnym okresie. 

 

 

6.  30.09.2013  Posiedzenie 

Komisji 

połączonych 

(Spraw Społ. 

Edukacji, Gosp. 

i Finansów) 

Udzielenie wsparcia finansowego w wys.100 

tyś.zł. Jednostce OSP w Kórnicy na spłatę 

zaciągniętego kredytu, na zakup wozu 

strażackiego- upoważniono Burmistrza do 

pozyskania środków finansowych na w/w cel      

i ustalenia terminu ich przekazania  

Wniosek  

Komisji  

Wydz. Spraw 

Społecznych  

Dnia 31.10.2013r. kredyt na zakup wozu 

strażackiego  spłacono . 

7.  19.11.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o zabezpieczenie  

w przyszłorocznym budżecie środków 

finansowych na zakup lamp 

oświetleniowych, które będą bezpośrednio 

oświetlać przejścia dla pieszych  

 

Katarzyna 

Piętka  

Skarbnik 

Miasta 

Wydz. 

GKI 

W miesiącu kwietniu  2014 r zlecono 

opracowanie dokumentacji na  

zainstalowanie specjalnych słupów dla 

lamp oświecających przejścia w rejonie: 

ulica Prudnicka na wys. Oś.1000 lecia, 

ulica Ks.Koziołka przy ul.Krótkiej i na 

wysokości Marketu Kaufland,  

ulica 3 Maja na wys.Oś.XXX lecia  

 
8.  20.11.2013 Komisja 

Edukacji, 

Kultury i Sportu  

Wnioskowano o zabezpieczenie środków 

w budżecie gminy w wys.3,5 tyś.zł  na zakup 

zestawu bramek dla Zespołu Szkół Sportowych 

 Nr 1 w Krapkowicach  

Dariusz 

Kandziora 

Wydz.  

Oświaty 

 i Kultury  

Wniosek zrealizowano. 

W dniu 20.12.2013r.zakupiono 2 bramki 

do gry w piłkę ręczną oraz siatkę do gry 

w piłkę siatkową– kwota 3.385,10 zł. 
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WNIOSKI  GOSPODARCZE  ZGŁOSZONE  W 2013  ROKU  

Lp. Data 

posiedzenia 

 

Rodzaj 

posiedzenia 

 

Treść wniosku 

 

Kto zgłosił 

Kto 

realizuje 

Informacja o sposobie 

realizacji wniosku 

1.  06.02.2013 Komisja  Spraw 

Społecznych   

Wnioskowano o dokonanie remontu 

cząstkowego drogi usytuowanej pomiędzy  

ul Buczka a ul. Chopina- droga prowadząca do 

Publicznego Przedszkolna Nr 6 w Krapkowicach   

 

Józef Gut  

 

Wydział 

    GKI 

 

 

W ramach dokończenia prac asfaltowych 

placu przy ul. Kilińskiego zostaną 

naprawione ubytki nawierzchni 

wskazanych ulic. 

 

2.  06.02.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

 

Wnioskowano o dokonanie remontu 

cząstkowego ulicy Piastowskiej(obok kraty 

ściekowej wyrwa wielkości ok.1 m) 

Józef Gut  Wydział   

    GKI  

W ramach remontów cząstkowych ubytek 

w jezdni został naprawiony. 

3.  06.02.2013   Komisja Spraw 

     Społecznych  

Wnioskowano o wymianę płyt granitowych 

położonych na chodniku przy ulicy Rybackiej     

( obok sklepu Metro-śliska powierzchnia tych 

płyt zagraża bezpieczeństwu mieszkańców  

 

Ireneusz Żyłka  Wydział 

GKI 

Wymiana nawierzchni chodnika zostanie 

wykonana w ramach ewentualnych 

oszczędności w budżecie na drogi 

gminne. 

 

4.  06.02.2013 Komisja  Spraw 

Społecznych  

 

Wnioskowano o  wybrukowanie kostką terenu 

wokół masztów flagowych usytuowanych przy 

ul. Wolności  

 

Józef 

Brzozowski  

Wydział 

GKI 

 

W ramach napraw chodników i ciągów 

pieszych zostanie zlecone wykonanie 

utwardzenie terenu wokół wskazanych 

masztów  

 

5.  07.02.2013        Komisja   

    Gospodarki  

     i Finansów 

 

Wnioskowano,  aby w ramach  możliwych 

środków finansowych dokonać remontu 

cząstkowego chodnika przy ul. Kilińskiego  

 

 

Władysław Maj  Wydział 

GKI 

W ramach posiadanych środków 

finansowych zadanie zostanie częściowo 

wykonane w 2014 roku . 

 

 

6.  07.02.2013       Komisja  

    Gospodarki  

     i Finansów 

 

Wnioskowano o podjęcie działań w kierunku 

przebudowy studzienki kanalizacyjnej 

mieszczącej się przy Zamku w Rogowie 

Opolskim  

Krzysztof 

Czapluk  

 

 

 

 

Wydział 

GKI 

 

W ramach remontów i oczyszczania 

infrastruktury kanalizacji deszczowej  

kratka została przebudowana. 
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7.  07.02.2013 Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

Wnioskowano o dokonanie remontu 

cząstkowego i usunięcie tymczasowego progu 

zwalniającego na ulicy Staszica (próg 

zdekompletowany)-w zamian ustawić dwa stałe 

progi zwalniające i usytuować je w okolicy 

skrzyżowania ulic Bursztynowej i Orkana oraz 

w okolicy Cmentarza Komunalnego  

 

 

Witold 

Rożałowski  

 

Wydział   

     GKI 

Próg zwalniający na ulicy Staszica ze 

względu na zły stan techniczny został 

zdemontowany w całości w okresie 

września – października poprzedniego 

roku. Dziennik ustaw nr 220 poz.2181 

określa lokalizację urządzeń 

spowalniających ruch pojazdów , 

co ze względu na dużą ilość skrzyżowań  

i przejść dla pieszych, w tym obszarze 

musi być przeanalizowane pod względem 

zgodności z przepisami . 

 

8.  07.02.2013 Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

 

Wnioskowano, aby w ramach możliwych 

środków finansowych  wybudować boisko 

sportowe przy Publicznej Szkole Podstawowej 

w Dąbrówce Górnej 

Werner Koppe  Wydział  

Oświaty  

W 2013 roku rozpocznie się remont 

nawierzchni podwórza szkolnego przy 

szkole PSP w Dąbrówce Górnej. zgodnie 

z zaleceniem Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego ( zabezpieczenie w budżecie 

Gminy 70.000 ,00 zł.) Nawiązano 

współpracę z Wydz. Promocji i Rozwoju 

Gospodarczego UMiG w Krapkowicach 

w celu pozyskania środków zewnętrznych 

z UE na budowę  boiska szkolnego ,w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich . 

9.  07.03.2013 Zapytania i wnioski 

Przewodniczącego 

RM  

Dokonanie wymiany nawierzchni chodnika 

wzdłuż lewej strony ulicy Słowackiego tj. od 

sklepu LEWIATAN do ronda włącznie, w miarę 

możliwości wykorzystanie nawierzchni z 

kostek” polbruk” będącej w posiadaniu gminy ,a 

pozyskanej z remontu chodnika przy ulicy  

3 Maja w Krapkowicach . 

 

 

 

Witold 

Rożałowski  

  Wydział    

     GKI 

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. 

Słowackiego nie została zaplanowana do 

realizacji w roku bieżącym. Wykonany 

zostanie pomiar w celu przygotowania 

wyceny wartości  robot remontowych. 

Kostka betonowa  pozyskana z remontu 

drogi gminnej ulicy 3 Maja w roku 2011 

została w większości rozdysponowana      

(remonty cząstkowe chodników ul. ul. 

Jagiellońska , Działkowa, itp.) 

10.  11.04.2013 Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

Wnioskowano  o wymianę płyt chodnikowych 

na chodniku przy ul. Piastowskiej ( od strony 

ul.Ks.Koziołka ) 

Małgorzata 

Szarek  

 

Wydział 

GKI 

W ramach remontów cząstkowych ciągów 

pieszych wymiana płyt chodnikowych 

została wykonana w 2013 roku. 
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11.  11.04.2013 Ko misja 

Gospodarki 

 i Finansów  

Wnioskowano ponownie o remont ulicy  

Ks Zuga w Rogowie Opolskim  

Krzysztof 

Czapluk  

Wydział 

GKI 

Wniosek ponownie przyjęto do realizacji -

-będzie przeprowadzony remont 

 cząstkowy nawierzchni bitumicznej 

 w terminie do 15  lipca  2014r. 

 

12.  12.06.2013  

Komisja Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o dokonanie remontu 

cząstkowego parkingu samochodowego przy 

skrzyżowaniu ulic Sądowej i Prudnickiej  

Józef Gut   Wydział 

GKI 

Wykonano w miesiącu maju 2014r. 

 

13.  12.06.2013  

Komisja Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o wybudowanie z kostki 

brukowej dwóch progów zwalniających na ulicy 

Staszica  

 

Józef 

Brzozowski   

Wydział 

GKI 

Nie planowana jest realizacja progów na 

ulicy Staszica ze względu na planowaną 

zmianę organizacji ruchu w tym obszarze. 

 

14.  12.06.2013  

Komisja Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o rozważenie wykonania(dla 

mieszkańców ulic :Opolskiej i Głębokiej ) placu 

zabaw i boiska do gry w piłkę  

Andrzej 

Malinowski  

  Wydział   

      GKI  

Nie planowana jest  realizacja placu 

zabaw i boiska do piłki w obszarze ulicy 

Opolskiej i Głębokiej. Należałoby 

wskazać ewentualną lokalizację pod 

względem dostępności i posiadania przez 

gminę własności odpowiedniej wielkości 

działki oraz środki finansowe . 

 

15.  12.06.2013 Komisja Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o wyrównanie nawierzchni drogi 

tłuczniem lub frezowanym asfaltem na 

przedłużeniu ul. Żeromskiego (krótki odcinek 

ulicy przed wjazdem na ulicę Kasprowicza) 

Józef 

Brzozowski 

Wydział 

GKI 

Wykonanie odcinka drogi od ulicy 

Żeromskiego, wjazdu do ulicy 

Kasprowicza został zaplanowany do 

realizacji do końca br 

Wniosek wykonano częściowo. 

 

 

16.  12.06.2013 Komisja Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o dokonanie remontu 

nawierzchni dróg w rejonie osiedla 

usytuowanego przy KS Unia– w bocznych 

uliczkach powstały głębokie koleiny, co 

powoduje że  podczas opadów dreszczów ulice 

są nieprzejezdne  

Andrzej 

Malinowski 

Wydział 

GKI 

 

W ramach posiadanych środków  

 Finansowych, boczne drogi w obrębie KS 

„UNIA” zostaną utwardzone w 2014 roku  

 

17.  12.06.2013 Komisja Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o  dokonanie remontu 

cząstkowego ulicy Ligonia 

Józef 

Brzozowski 

Wydział 

GKI 

Remont nawierzchni ulicy Ligonia 

zostanie przeprowadzony do 15 lipca 

2014 roku. 
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18.  12.06.2013 Komisja Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o dokonanie remontu studzienki 

burzowej na ul.Ks Duszy (obok posesji nr 22) 

 

 

Józef Gut  

Wydział 

GKI 

 

W ramach wniosku została 

 wyremontowana klapa (pokrycie stalowe) 

oraz oczyszczenie studzienki  

z nieczystości .Wniosek zrealizowano  

 

19.  04.09.2013 Komisja Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o podjęcie działań  w kierunku 

budowy chodnika, wzdłuż drogi  wojewódzkiej 

416 w Sołectwie Pietna 

Józef Gut Wydz.GKI Zadanie realizowane będzie w 2014 roku, 

w ramach kapitalnego remontu drogi  

wojewódzkiej przez Zarząd Dróg 

Wojewódzkich- przebudowany będzie 

również system oświetlenia 

remontowanego odcinka drogi 

wojewódzkiej w tej miejscowości . 

20.  04.09.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o zniwelowanie ubytku muru 

przy II budynku UMiG 

Józef Gut Wydz.OST Wniosek wykonano-uzupełniono ubytki 

kamienia w murze oporowym na ścianach 

przyziemia i pięter oraz spoinowano 

ściany kamienia. Dodatkowo, na wniosek 

kierownictwa  Powiatowej Straży 

Pożarnej w Krapkowicach przycięto róg 

nakrywy muru-prace ukończono dnia 

23.09.2013r. 

21.  04.09.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o wykonanie remontu 

 cząstkowego ulic Buczka i Chopina  

Józef Gut Wydz. GKI Remont cząstkowy nawierzchni  

asfaltowej przeprowadzono w m-cu  

kwietniu 2014r.– łącznik pomiędzy 

ul.Buczka i ul.Waryńskiego zostanie 

wyremontowany do 15 lipca 2014 roku. 

22.  04.09.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o wybrukowanie kostką terenu  

pod poczet sztandarowy przy ul. Basztowej,  

koło pomnika ofiar wojen  

Józef 

Brzozowski  

Wydz.GKI Zadanie zostanie zlecone do realizacji–

termin wykonania do końca października 

2014r. 

23.  05.09.2013 Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

Wnioskowano  o wykonanie remontu 

cząstkowego  ulicy Chopina  

Krystian Unsner Wydz.GKI Zadanie zostanie wykonane w br  

w ramach robót cząstkowych 
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24.  05.09.2013 Komisja 

Gospodarki 

 i Finansów  

Wnioskowano o wyrównanie płyt 

 chodnikowych  wzdłuż ulicy Kozielskiej  

Andrzej Krajka  Spółka 

WiK 

Nierówność powstałą po zeszłorocznych 

pracach związanych z realizacją 

kanalizacji sanitarnej i przyłączy  

do posesji prywatnych  wyrównano. 

 

 

25.  19.11.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o uzupełnienie ubytków w ulicy  

Chopina  

Józef Gut Wydz.GKI Wykonano dnia 30.01.2014r 

26.  19.11.2013 Komisja Spraw  

Społecznych  

Wnioskowano o wyrównanie płyt 

chodnikowych wzdłuż ulicy Kilińskiego  jak 

również uzupełnienie ubytków w nawierzchni 

tej ulicy 

Józef Gut Wydz.GKI Zadanie do wykonania w ramach 

przebudowy chodnika.  

I etap w 2014 roku 

27.  19.11.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o wyrównanie płyt 

chodnikowych przy Głowackiego  

Józef Gut Wydz.GKI Droga wojewódzka . 

Zgłoszono potrzeby zgodnie z pismem  

do ZDW Opole. 

28.  19.11.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o uzupełnienie  ubytków  

w nawierzchni parkingu przy skrzyżowaniu ulic 

1 Maja-Sądowa  

Józef  Gut Wydz.GKI Zadanie wykonano w m-cu maju 2014 

poprzez ułożenie nowego dywanika na 

całej powierzchni parkingu przy ulicy  

1 Maja-róg ulicy Sądowej 

29.  19.11.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano  o uzupełnienie ubytków w 

nawierzchni  drogi  dwóch skrzyżowań-

skrzyżowanie ulicy Cegielnianej 

z ulicą Grunwaldzką oraz skrzyżowanie ulicy 

Cegielnianej z ulicą I Dywizji 

Małgorzata 

Szarek  

Wydz.GKI Ubytki w nawierzchniach dróg  są  

uzupełniane w ramach remontów 

cząstkowych od m-ca maja 2014r. 

30.  19.11.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o wymianę płyt chodnikowych  

wzdłuż ulicy Polnej ( od strony ul.Ks.Koziołka ) 

Małgorzata 

Szarek 

Wydz.GKI W m-cu maju 2014r. przystąpiono  

do remontu pierwszego odcinka drogi 

 i chodnika ulicy Polnej od strony ulicy 

Ks.Koziołka  

31.  19.11.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o zniwelowanie pęknięć w 

nawierzchni drogi -ulica Azalii, w ramach 

gwarancji 

Andrzej 

Malinowski  

Wydz.GKI Uszkodzone bloczki betonowe  

w nawierzchni ulicy Azalii zostały  

częściowo wymienione przez Wykonawcę 

zadania w 2013 roku. 
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32.  20.11.2013 Komisja 

Gospodarki 

 i Finansów  

Wnioskowano o wykonanie remontu  

nawierzchni dróg- ulice Chrobrego, Parkowej, 

Kościuszki w Rogowie Opolskim  

 

 

Artur  Thiel 

Wydz.GKI Ulice  Chrobrego i Kościuszki zostaną 

wyremontowane w ramach robót 

cząstkowych nawierzchni 

bitumicznych. Ulica Parkowa  posiada  

nawierzchnię tłuczniową w stanie 

dobrym. Ewentualne poprawki– wiosna 

2014 rok  

33.  20.11.2013 Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

Wnioskowano o wykonanie  remontu parkingu 

samochodowego przy ulicy Drzymały 

Józef Gut Wydz.GKI W m-cu marcu 2014r. zlecono 

opracowanie dokumentacji  na remont 

nawierzchni drogi i chodników ulicy 

Drzymały – planowany termin wykonania 

zadania– III kwartał 2014 r. 

34.  20.11.2013 Komisja 

Gospodarki 

 i Finansów 

Wnioskowano  o wyrównanie chodnika, wokół 

studzienki kanalizacyjnej na chodniku przy 

skrzyżowaniu ulic: Kozielskiej i Sądowej  

Andrzej Krajka  Spółka 

„WiK” 

 

Wniosek zrealizowano. 

 

 

 

WNIOSKI  PORZĄDKOWE  ZGŁOSZONE  W    2013  ROKU 

 

Lp. Data 

posiedzenia 

 

Rodzaj 

posiedzenia 

 

Treść wniosku 

 

Kto zgłosił 

Kto 

realizuje 

Informacja o sposobie  

realizacji wniosku 

1.  05.01.2013 Komisja Edukacji,  

Kultury i Sportu  

Wnioskowano o dokonywanie systematycznych 

kontroli urządzeń znajdujących się na  terenie 

Parku Magnolia przy KDK (zabezpieczyć 

powstałe zniszczenia urządzeń) 

 

Witold 

Rożałowski  

 KDK   „Skrzynka elekt.”  została wymieniona   

i odpowiednio zabezpieczona.  

W przypadku, gdy skrzynka jest 

nieużytkowana ,w celu uniknięcia 

porażenia prądem, bezpieczniki  

są wyłączane.  

2.  06.02.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano  o zwiększenie patroli policji na 

terenach, na których występuje  największa 

dewastacja  tj. Las przy ul. Kilińskiego, Pub 

Enigma przy ul. Grunwaldzkiej, Plac Gagarina  

Ireneusz Żyłka  Policja Wniosek skierowano do Policji  

Wniosek realizowany na bieżąco  

3.  06.02.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o podjęcie działań w kwestii 

uporządkowania przez Pana Rudolfa Matuszka  

budynku przy ul.3 Maja-  (budynek grozi 

katastrofą budowlaną)   

Józef 

Brzozowski  

 

Straż 

Miejska  

Budynek został odpowiednio 

zabezpieczony, na interwencję Straży 

Miejskiej .  
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4.  06.02.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o uprzątniecie  z zeszłorocznych 

liści chodnika przy ul. Kilińskiego przy Hali 

Sportowej  

 

Józef Gut   

 ZGKiM 

     GKI 

 

Wniosek zrealizowano . 

5.  06.02.2013 Komisja Spraw 

Społecznych 

 

Wnioskowano o uprzątnięcie parkingu 

samochodowego usytuowanego przy ulicy         

1 Maja w Krapkowicach  

 

Józef Gut 

 

  ZGKiM 

Uprzątnięcie parkingu 

samochodowego, mieszczącego się przy 

ul.1 Maja w Krapkowicach nastąpiło 

niezwłocznie i czynione jest na bieżąco  

 

6.  06.02.2013  

Komisja Spraw 

Społecznych 

 

Wnioskowano o wymianę żarówek 

oświetleniowych (halogenowych)– halogeny  

usytuowane wzdłuż muru cmentarza 

parafialnego w Otmęcie od strony ulicy 3 Maja  

 

 

Józef Gut 

Wydział  

GKI 

Zlecono  wykonanie Firmie prowadzącej 

konserwację oświetlenia na terenie Miasta 

i Gminy .Wniosek zrealizowano . 

7.  06.02.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

 

Wnioskowano o wymianę zużytych żarówek 

oświetleniowych– lampy na Rynku  

 

 Ireneusz 

 Żyłka  

Wydział 

GKI 

Zadanie zlecono Firmie  prowadzącej 

konserwację oświetlenia na terenie Miasta 

i Gminy .Wniosek zrealizowano. 

 

8.  06.02.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o usunięcie znaku drogowego 

zakaz ruchu z ulicy Działkowej na ulicę Kani-

mieszkaniec  z ul. Kani nie może dojechać do 

swojej posesji  

 

Józef 

Brzozowski   

 

Wydział 

GKI 

W ramach tegorocznego przeglądu 

oznakowania drogowego w mieście 

zostanie sprawdzona lokalizacja 

wymienionego znaku. Zanalizowane 

zostanie zasadność demontażu znaku pod 

względem zgodności z pozostałym 

oznakowaniem w tym rejonie osiedla . 

 

9.  07.02.2013  

Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

Wnioskowano o poczynienie działań w kierunku 

oczyszczenia studzienki kanalizacji deszczowej 

znajdującej się w Gwoździcach, przy 

skrzyżowaniu ulic: Opolskiej i Dolnej  

 

 

Krzysztof 

Czapluk  

Wydział 

GKI 

 

 

W ramach remontów i oczyszczania 

infrastruktury kanalizacji deszczowej 

kratka została oczyszczona. 

 

10.  O7.02.2013 Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

 

Wnioskowano o dokonywanie częstszych patroli 

w godzinach porannych i popołudniowych 

terenu Gwoździc- występuje tu częste 

nachodzenie osób starszych przez Romów 

i Cyganów  

 

Krzysztof    

Czapluk  

Policja  

 

 

 

Wniosek skierowano do Policji  

Wniosek zrealizowano. 
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11.  07.02.2013 Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

Wnioskowano o  ustawienie przy ulicy Staszica 

znaku drogowego ograniczającego tonaż ( do 30 

ton)  dla samochodów ciężarowych  

. 

Witold 

Rożałowski  

 

 

Wydział 

GKI 

 

Ustawienie takiego oznakowania na ulicy 

Staszica przełoży się na zmianę 

organizacji ruchu drogowego w obrębie 

wszystkich dróg równoległych                        

i prostopadłych w tej części miasta. 

Postawienie znaku tylko w ul. Staszica 

spowoduje zmianę przejazdu pojazdów 

ciężkich przez ulice sąsiadujące w ramach 

ominięcia ograniczenia . 

  

12.  07.02.2013 Komisja  

Gospodarki  

i Finansów 

Wnioskowano o ustawienie znaku drogowego 

„stop” przy wyjeździe  z ulicy Powstańców 

Śląskich w ulicę  Słowackiego  

 

Witold 

Rożałowski  

 

 

 Wydział 

GKI 

 

 

Znak zostanie uzupełniony w ramach 

przeglądu oznakowania drogowego w 

mieście . Wniosek  zrealizowano. 

13.  07.03.2013 Zapytania i wnioski 

Przewodniczącego 

Rady Miejskiej  

Wnioskowano  o uporządkowanie  terenu  wokół 

starego Wapiennika przy ulicy Opolskiej, 

poprzez  wycinkę porastających bezpośrednie 

otoczenie krzewów i drzewek- samosiejek. 

 

Witold 

Rożałowski  

Wydział 

GKI 

Prace związane z przycinką samosiejek      

i odchwaszczeniem w/w terenu zostaną 

wykonane w pierwszej połowie września. 

14.  07.03.2013 Zapytania i wnioski 

Przewodniczącego 

RM  

 

Wnioskowano o umieszczenie znaku „Stop” dla 

włączających się do ruchu na ulicę Słowackiego 

z ulicy Osiedlowej,wzdłuż  bloku „Trzy Korale”  

 

Witold 

Rożałowski  

Wydział 

GKI 

Znak drogowy „STOP” został 

 zamontowany. 

 

15.  07.03.2013 Zapytania i wnioski 

Przewodniczącego 

RM 

Wnioskowano o likwidację istniejących progów 

zwalniających  w ulicy Staszica, zastępując  je 

stałymi progami spowalniającymi,  

szczególnie w rejonie ulicy Kołłątaja  oraz ulicy 

Bursztynowej oraz wprowadzenie ograniczenia 

maksymalnej  masy  poruszających się  

pojazdów   ulicą Staszica . 

Witold 

Rożałowski  

Wydział 

GKI  

Ustawienie proponowanego oznakowania 

na ul. Staszica przełoży się na zmianę 

organizacji ruchu drogowego w obrębie 

wszystkich dróg równoległych  

i prostopadłych w tej części miasta 

Pozostawienie znaku tylko na ul. Staszica  

spowoduje zmianę przejazdu pojazdów 

ciężkich przez te ulice  sąsiadujące   

w ramach ominięcia  ograniczenia .  

Próg zwalniający na ulicy Staszica  ze 

względu na zły stan techniczny został 

zdemontowany w całości w okresie 

września – października  poprzedniego 

roku . Dziennik ustaw nr 220 poz. 2181  
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określa lokalizacje urządzeń  

spowalniających ruch pojazdów, co ze 

względu na dużą ilość  skrzyżowań   

i przejść dla pieszych w tym obszarze 

musi być przeanalizowane pod względem 

zgodności z przepisami  

16.  10.04.2013  

Komisja  Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano  aby w miarę możliwości 

kontrolować  Pub Enigma przy ulicy 

Grunwaldzkiej przejęty przez nowego  

właściciela- w razie zakłócania porządku  

publicznego należy ograniczyć koncesję na 

alkohol w lokalu. 

Józef 

Brzozowski  

 

Straż 

Miejska  

Patrole na bieżąco do 21
30

 

Podczas których nie stwierdzono 

naruszenia prawa 

 

 

17.  10.04.2013  

Komisja  Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o dokonanie naprawy 

 zdewastowanych urządzeń na placu zabaw przy 

ul. Parkowej w Krapkowicach  

 

Małgorzata 

Szarek  

 

Wydział 

GKI 

W ramach wizji lokalnej w dniu 

11.04.2013r. nie stwierdzono uszkodzenia 

urządzeń zabawowych ( huśtawki).Nie 

planuje się rozbudowywania wskazanego 

placu zabaw o dodatkowe urządzenia . 

Wniosek zrealizowano . 

18.  10.04.2013  

Komisja  Spraw 

Społecznych 

 

Wnioskowano o dokonanie wymiany 

zdewastowanych płytek klinkierowych  

na murkach w Rynku  

 

 

Ireneusz Żyłka  

Wydział 

GKI 

Zadanie przeniesiono do realizacji w 2014 

roku. Rozpoczęcie wymiany 

uszkodzonych  elementów murków na 

płycie w Rynku nastąpi w m-cu maju 

2014r.-planowany termin zakończenia 

robót 30 czerwca 2014 r. 

19.  10.04.2013 Komisja  Spraw 

Społecznych 

 

Wnioskowano  o wyrównanie terenu wokół 

budynku ,w którym mieści się  Ośrodek Pomocy 

Społecznej , przy ul. Damrota 2 

 

Józef Gut  

 

ZGKiM 

 

Wniosek zrealizowano niezwłocznie . 

20.  10.04.2013 

 

 

Komisja  Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o  monitowanie do Firmy NETIA 

w sprawie wymiany zdewastowanych 

studzienek telekomunikacyjnych na terenie 

 m. Krapkowice  

 

 

Ireneusz Żyłka  

Wydział 

GKI 

Przygotowano korespondencję  

do Firmy NETIA S.A. oraz Firmy 

ORANGE S.A./ w sprawie przeglądu 

technicznego urządzeń 

telekomunikacyjnych na terenie miasta  

i gminy Krapkowice wraz  

ze wskazaniem danych przedstawicieli 

w/w Firm odpowiedzialnych za stan 

techniczny urządzeń telekomunikacyj-

nych .Wniosek zrealizowano. 
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21.  10.04.2013     Komisja Spraw 

      Społecznych  

Wnioskowano o uporządkowanie terenu, na 

którym znajdowała się Baza Obsługi Autostrady 

(na terenie zalega zwałowana ziemia ) 

 

 

Józef Gut  

 

Straż 

Miejska  

 

Teren został uporządkowany . 

22.  11.04.2013  

Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

Wnioskowano, aby na terenie sołectwa 

Żywocice zwiększyć przepustowość rowu 

melioracyjnego i wału przeciwpowodziowego, 

w sposób ograniczający tworzenie się na polach 

uprawnych wodostanów.   

 

 

Szczepan Bryś  

 

Wydz. 

GGR 

 

Wniosek przekazano do Wojewódzkiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 

Opole/Oddz. Krapkowice, który 

administruje przedmiotowym ciekiem 

wodnym. W odpowiedzi uzyskano 

informację, o tym, że ciek ten jest 

traktowany priorytetowo i corocznie 

poddawany  bieżącej konserwacji , 

również w tym roku . 

23.  11.04.2013  

Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

Wnioskowano o poczynienie działań w kierunku 

dostosowania oświetlenia ulicznego do 

istniejących potrzeb (lampy uliczne świecą w 

czasie kiedy na dworze jest widno ) 

Władysław  

Maj 

 

Wydz. 

GKI 

Wniosek przyjęto do realizacji-zgłoszono 

Firmie zajmującej się konserwacją 

oświetlenia miejskiego . 

 

24.  11.04.2013  

Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

Wnioskowano o uporządkowanie przystanku 

autobusowego na Osiedlu  XXX- lecia  

 

Władysław   

Maj  

 

Wydz. 

GKI 

W ramach robót porządkowych  

i remontowych wiat przystankowych 

zostanie uporządkowany wskazany 

przystanek . Wniosek zrealizowano. 

 

25. 

 

11.04.2013  

Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

Wnioskowano o dokonanie przeglądu  

drzewa rosnącego przy ul. Kilińskiego(obok 

kiosku ruch)-pień drzewa od środka próchnieje i 

zagraża bezpieczeństwu przechodniów  

Władysław  

Maj  

Wydział 

GGR 

  

Wystąpiono z wnioskiem o wycinkę 

drzewa do Starostwa Powiatowego 

otrzymując decyzję odmowną. 

 

26. 11.04.2013  

Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

Wnioskowano  aby Firma Veolia, w trakcie 

opróżniania koszy ulicznych ,zabierała również  

odpady leżące wokół koszy. 

 

Józef 

Brzozowski  

 

Wydz. 

GGR 

GKI 

W ramach wniosku odbyło się spotkanie  

z przedstawicielami Firmy VEOLIA , na 

którym został złożony ponowny wniosek 

o zbieranie nieczystości wokół  

opróżnianych koszy ulicznych . 

Z informacji uzyskanej od firmy wynika 

że  odpady leżące w odległości do 6 m od 

koszy ulicznych są przez firmę odbierane. 
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27. 12.06.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o dokonywanie częstszych patroli 

na placach zabaw, usytuowanych przy szkołach 

w Krapkowicach . 

 

 

Józef 

Brzozowski  

Straż 

Miejska 

Policja  

 

Patrole są wykonywane na bieżąco, 

zarówno w Krapkowicach jak  

i w Otmęcie  

W przypadku łamania regulaminu szkoły  

prosi się o opuszczenie obiektu . 

 

28. 12.06.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o dokonywanie  regularnych 

patroli Placu Gagarina- mieszkańcy nadal boją 

się  przebywać z dziećmi  na tym placu ,jak 

również przechodzić  przez ten plac.  

 

 

Grzegorz 

Podsiadło  

 

Straż 

Miejska 

Policja 

 

Dokonywane są stałe kontrole. 

W przypadku stwierdzenia popełnienia 

wykroczeń sprawca jest karany . 

29. 12.06.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o rozeznanie możliwości 

wyznaczenia w mieście dalszych miejsc pod 

strefę płatnego parkowania . 

 

  

 

Wniosek 

Komisji  

Wydział 

GKI 

 

Analizowana jest sytuacja i lokalizacja 

dodatkowych obszarów miasta pod strefę 

płatnego parkowania .Wynik będzie 

przedstawiony Komisji do rozpatrzenia . 

30. 12.06.2013  

Komisja Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o wyrównanie na Placu Gagarina 

terenu, na którym usytuowane są urządzenia do 

zabawy– są tu liczne koleiny i dziury . 

 

Andrzej 

Malinowski  

Wydział 

GKI 

Przygotowano projekt  zagospodarowania  

Placu Gagarina wraz z wykonaniem 

bezpiecznych nawierzchni. Planowany 

termin realizacji lipiec- sierpień 2014 r.  

 

31. 12.06.2013  

Komisja Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o wyrównanie nawierzchni 

chodnika przy ul .Opolskiej przy posesji nr 52 

 

 

Andrzej 

Malinowski  

Wydział 

GKI 

Wniosek będzie zrealizowany 

 w II kw.2014 roku 

 

32. 12.06.2013  

Komisja Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o  regularne porządkowanie 

terenu parku w Krapkowicach oraz usunięcie 

chwastów i zarośli z alejek parkowych.  

 

Andrzej 

Malinowski 

 

Wydział 

GKI 

Wydział GKI w marcu br. przejął zadanie 

pn. „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta 

i Gminy Krapkowice”. Prace porządkowe 

były rozpoczęte w kwietniu. Natomiast 

koszenie i wycinka samosiejek w czerwcu 

br. Obecnie park jest utrzymany w 

należytym porządku pod względem 

posiadanych środków finansowych                  

i szacunku Mieszkańców Krapkowic  

do miejsc publicznych tj. park miejski 
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33. 12.06.2013  

Komisja Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o uporządkowanie terenu przy 

ulicach Przybrzeżnej, Basztowej-od strony 

Zamkowego Młyna  

 

 

Andrzej 

Malinowski 

Wydział 

GKI 

 

Wniosek zrealizowano. 

34. 12.06.2013 Komisja Spraw 

Społecznych 

 

Wnioskowano o  dostawienie kilku  koszy na 

śmieci przy ulicy Opolskiej  

 

 

Andrzej 

Malinowski 

Wydział 

GKI 

 

Wniosku  nie zrealizowano . 

35. 12.06.2013  

Komisja Spraw 

Społecznych 

 

Wnioskowano o rozważenie ustawienia znaku 

drogowego z pulsującym światłem 

pomarańczowym//żółtym ”’przejście dla 

pieszych : przy ulicy  Prudnickiej/koło zatoczki 

autobusowej przy Osiedlu 10000 lecia / 

 

Andrzej 

Malinowski 

Wydział 

GKI 

Sprawa zostanie skierowana do Zarządcy 

Dróg Wojewódzkich w Opolu.  

 

36. 12.06.2013  

Komisja Spraw 

Społecznych 

 

Wnioskowano o rozważenie koncepcji 

rozbudowy w okolicy centrum Krapkowic 

ścieżek rowerowych lub ewentualne wydzielenie 

chodników spełniających wymogi tras 

rowerowych  

 

 

Andrzej 

Malinowski 

Wydział 

GKI 

Zgodnie z zapisami § 47 Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim  powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie szer. ścieżki rowerowej 

jednokierunkowej  nie może być mniejsza 

niż 1,5 m, dwukierunkowa 2,0 m, 

natomiast jednokierunkowa  

z możliwością ciągu pieszego– 2,5 m. 

Zapisy powołane oraz szerokości 

istniejących chodników w centrum miasta 

w większości nie umożliwiają wykonania 

ścieżek rowerowych .  

37. 12.06.2013  

Komisja Spraw 

Społecznych 

 

Wnioskowano  o odnowienie lub usunięcie 

zniszczonych ‘witaczy”  m. Krapkowice  

 

 

Józef 

Brzozowski  

Wydział 

GKI 

 

Wymiana „witaczy „miasta Krapkowice 

planowana jest w roku budżetowym 2014  

 

 

 

38. 12.06.2013  

Komisja Spraw 

Społecznych 

 

Wnioskowano  o usystematyzowanie znaków 

informacyjnych z nazwą ulicy Osiedlowej  

 w Żużeli  

 

Sylwia Janocha  

 

Wydział 

GKI 

W ramach wniosku zostanie 

 przeprowadzona wizja lokalna. 

 W przypadku nieścisłości  

 w oznakowaniu, zostanie ono poprawione  
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39. 12.06.2013  

Komisja Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o usunięcie worka  z odpadami  

przy ul. Kilińskiego  (obok Sklepu Żabka ) 

 

Władysław Maj  

Wydział 

GKI 

Wniosek zrealizowano . 

 

 

40. 12.06.2013   

Komisja Spraw 

Społecznych 

 

Wnioskowano o wyrównanie  płyt 

chodnikowych oraz uprzątniecie terenu wokół 

chodnika  przy ul. Kilińskiego  

 

Józef Gut  Wydział 

GKI 

Remont nawierzchni chodnika ulicy 

Kilińskiego zaplanowano w ramach 

możliwości finansowych na rok 

budżetowy 2014. 

Prace porządkowe wykonano. 

 

41. 

 

 

 

 

12.06.2013 Komisja Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano,  aby podczas trwania festynu Dni 

Krapkowic główna alejka na Placu Eichendorffa 

była wysypana tłuczniem lub wyłożona płytkami 

ażurowymi(obok stoisk z garmażerką) 

 

 

Józef Gut  

Wydział 

GKI 

Utwardzenie drogi dojazdowej do 

ogródków działkowych oraz parkingu 

zaplanowane jest do realizacji w roku 

budżetowym 2014.Natomiast Wydz. GKI 

ze względu na możliwość zmiany 

lokalizacji przez organizatora Dni 

Krapkowic( stanowiska z garmażerką) nie 

zapewnia utwardzenia terenu przed tym 

stanowiskiem . 

 

42. 

 

 

 

 

12.06.2013 Komisja Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o  dostosowanie  

do obowiązującego ruchu samochodowego 

znaków drogowych  w ul. Działkowej  

Józef  

Brzozowski 

 

 

Wydział 

GKI 

W ramach wniosku zostanie 

przeprowadzona wizja lokalna . 

W przypadku nieścisłości  

w oznakowaniu, zostanie ono poprawione  

43. 

 

 

12.06.2013    Komisja Spraw   

     Społecznych  

Wnioskowano o wyrównanie  nawierzchni 

chodników przy ulicy Prudnickiej – znajdują się 

tam wysoko usytuowane studzienki 

wodociągowe oraz zapadnięte płytki 

chodnikowe (fragment  chodnika znajduje się po 

stronie Prawej, jadąc od Hotelu ZAJAZD do 

centrum  Krapkowic, na wysokości wjazdu  

z ulicy Słowackiego na ulicę  Parkową ) 

 

Andrzej 

Malinowski  

Wydział 

GKI 

W związku z brakiem środków 

 finansowych w  br., zadanie nie zostanie 

wykonane .Ewentualny termin realizacji 

przyjęto na II połowę 2014 roku 

44. 13.06.2013 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o wykoszenie traw z poboczy 

dróg gminnych w sołectwie Dąbrówka Górna  

 

 

Werner Koppe 

Wydział 

GKI 

Wykaszanie traw z poboczy dróg 

gminnych są wykonywane zgodnie                  

z harmonogramem oraz w ramach 

funduszy sołeckich i umów zlecenie. 
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45. 13.06.2013  Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

 

Wnioskowano o dokonanie kontroli pod 

względem jakości i pielęgnacji kwiatów 

posadzonych na  klombach i  w doniczkach na 

Rynku 

 

Werner Koppe  

 

Wydział 

GKI 

Kwiaty dostarczane są w ramach 

przetargu na utrzymanie zieleni w mieście 

i gminie. Planowane jest dla uzyskania 

lepszej jakości kwiatów w obrębie Rynku 

wyłączenie dostawy z przetargu ogólnego 

i zlecenie w osobnym postępowaniu. 

 

46. 13.06.2013  Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

 

Wnioskowano o wykoszenie traw  z poboczy 

dróg gminnych w mieście i we wszystkich 

sołectwach  

 

Krzysztof  

 Czapluk   

 

Wydział 

GKI  

Realizacja wniosku nie jest możliwa ze 

względu na posiadane przez gminę środki 

finansowe. Wykaszanie traw z poboczy 

dróg gminnych są wykonywane zgodnie z 

harmonogramem oraz w ramach funduszy 

sołeckich i umów zlecenie 

 

 

47. 13.06.2013 Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

Wnioskowano  ponownie o ustawienie na 

Osiedlu XXX lecia znaków drogowych  „strefa 

ruchu” i „koniec strefy ruchu „ 

Krzysztof 

Kowalczuk  

 

Wydział 

GKI 

Na osiedlu XXX lecia istnieje częściowe 

oznakowanie ”strefa ruchu”- pozostała 

część oznakowania  zostanie uzupełniona 

po wykonaniu przebudowy parkingu przy 

szpitalu-wiąże się to z czasową zmianą 

organizacji ruchu w okresie przebudowy 

parkingu . 

 

48. 13.06.2013 Komisja 

Gospodarki 

 i Finansów 

Wnioskowano, aby  w obecnym roku 

budżetowym nie dokonywać żadnych nowych 

inwestycji związanych z budową dróg, tylko 

dokończyć rozpoczęte  remonty drogowe. 

Józef Gut Wydział 

GKI 

 

Wniosek przyjęto do wiadomości . 

 

 

49. 04.09.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o uporządkowanie terenów wokół 

„witaczy” m. Krapkowice 

Józef 

Brzozowski 

Wydział 

GKI 

Wniosek  zrealizowano w mc-u wrześniu 

2013r. 

50. 04.09.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o wyczyszczenie studzienki 

burzowej na ulicy Ks.Duszy (obok posesji nr 22) 

Józef Gut  Wniosek zrealizowano w m-cu wrześniu 

2013r. 

51. 04.09.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o zmianę organizacji ruchu 

drogowego w ulicy Waryńskiego- z ruchu 

dwukierunkowego na jednokierunkowy,    

z wjazdem od ulicy Kilińskiego  

Józef Gut Wydział 

GKI 

W ramach wniosku zostanie 

 przygotowana  dokumentacja dot. zmiany 

organizacji ruchu na ul. Waryńskiego. 

Po uzgodnieniach dokumentacja zostanie 

wprowadzona. 
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52. 04.09.2013 Komisja Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o zniwelowanie wyrwy przy 

kratce ściekowej na ul. Wolności (obok przejścia 

dla pieszych) 

Józef Gut Wydz. 

GKI 

Wniosek zrealizowano – kratka ściekowa 

była uszkodzona w części żeliwnej-

uszkodzony element został wymieniony 

na betonowy . 

53. 04.09.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o podjęcie działań w kierunku 

przejęcia przez Spółkę „WiK” wszystkich 

studzienek burzowych, pozostających na terenie 

gminy 

Józef Gut Wydz. 

GKI 

Wydz.GKI wystąpi do „WiK”  

z zapytaniem o wyrażenie stanowiska  

w sprawie przejęcia sieci kanalizacji 

deszczowej na terenie gminy. 

Od stanowiska ”WiK” będą zależały 

dalsze  czynności (inwentaryzacja,  

wycena wartości, oczyszczenie, naprawa 

itp.) 

54. 05.09.2013 Komisja 

Gospodarki 

 i Finansów 

Wnioskowano o podjęciu działań w kwestii 

zabezpieczenia wieży zegarowej, położonej    

w Krapkowicach przy ul. Opolskiej  

Komisja  Wydz. 

GGR 

GKI 

Teren wokół wieży zegarowej  

zabezpieczono barierkami metalowymi, 

natomiast w planie wydatków na 2014 rok 

nie ujęto środków finansowych na prace 

związane z dodatkowym zabezpieczeniem 

wieży zegarowej przy ulicy Opolskiej . 

 

55. 05.09.2013 Komisja 

Gospodarki 

 i Finansów 

Wnioskowano  o wykonanie przycinki koron 

drzew usytuowanych na chodniku przy ulicy 

Prudnickiej  

Witold 

Rożałowski 

Wydz. 

GGR 

Wniosek zrealizowano-prace wykonano w 

ramach prac przy zieleni wysokiej,           

w sposób określony w ustawie o ochronie 

przyrody i zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

 

 

56. 05.09.2013 Komisja 

gospodarki 

 i Finansów 

Wnioskowano o dostosowanie zjazdu pochyłego 

z mostu kolejowego(od strony m. Krapkowice) 

Witold 

Rożałowski 

Wydz. 

GKI 

Wniosek nie zostanie 

zrealizowany (wycięcie istniejącej bariery 

metalowej dla umożliwienia bezpośre- 

dniego zjazdu dla rowerzystów na ścieżkę 

wzdłuż nasypu kolejowego).  

Należy zaznaczyć, że bariera ma za za- 

danie nie dopuścić  do kolizji osób 

podchodzących na ścieżce  

z rowerzystami zjeżdżającymi  

z mostu. Mamy do czynienia z ciągiem 

pieszo- rowerowym . 
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57. 05.09.2013 Komisja 

Gospodarki 

 i Finansów 

Wnioskowano o ustawienie (przed okresem 

zimowym) lampy oświetleniowej przy ulicy 

Kasprowicza  

Krystian 

Unsner  

Wydz. 

GKI 

Wniosek zostanie rozpatrzony  

po konsultacji z wykonawcą branży 

elektrycznej o możliwości montażu opraw 

oświetleniowych na istniejących słupach 

energetycznych. Ewentualna realizacja 

montażu dwóch opraw nastąpi do końca 

października br. 

58. 05.09.2013 Komisja 

Gospodarki  

i Finansów  

Wnioskowano o ustawienie fotoradaru lub znaku 

informacyjnego „kontrola prędkości- fotoradar” 

na ulicy Opolskiej w Dąbrówce Górnej  

Werner Koppe  Straż 

Miejska  

Wg.informacji  w Komendzie Powiatowej 

policji w Krapkowicach jest niezasadne 

ustawienie tu fotoradaru, gdyż nasilenie 

 ruchu oraz liczba wypadków i kolizji jest 

znikoma. Ustawienie tu urządzenia do 

pomiaru prędkości jest niczym 

niepodparte. Na znaki ”kontrola 

prędkości” z tabliczką na jakiej dł. będzie 

pomiar, konieczne jest przygotowanie 

projektu oraz zakup znaków- w związku  

z natłokiem pracy w Straży Miejskiej jak  

i opinii Policji sprawa będzie  dalej 

monitorowana. 

 

59. 05.09.2013 Komisja 

Gospodarki 

 i Finansów 

Wnioskowano o wymianę znaku drogowego 

ograniczającego prędkość do 40 km/godz, 

ustawionego przy ul. Kościuszki w Dąbrówce 

Górnej(od strony SHR) 

Werner Koppe Wydz. 

GKI 

Wniosek skierowano do realizacji- znak 

zostanie ustawiony w  terminie do 20 

września br. po  realizacji zamówienia od 

producenta znaków drogowych . 

 

60. 19.11.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o usunięcie zdewastowanej 

tablicy informacyjnej z nazwą ulica I Dywizji 

(usytuowanej na słupie oświetleniowym) 

Małgorzata 

Szarek  

Wydz. 

GKI 

Tablica została usunięta  

 w m- cu marcu 2014 r. 

61. 19.11.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o  zmatowienie płyt granitowych 

położonych na chodniku przy ul. Rybackiej 

( obok sklepu METRO)-powierzchnia płytek jest 

zbyt śliska i zagraża bezpieczeństwu 

przechodniów)  

Ireneusz Żyłka  Wydz. 

GKI 

Wniosek zrealizowano- wykonawca 

Firma TK EKO-BUD 

62. 19.11.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o ujednolicenie kolorów słupów 

oświetleniowych na Rynku  

Józef Gut Wydz. 

GKI 

Z uwagi na zły stan słupów stalowych na 

płycie Rynku i ul. Wolności, wykonano 

konserwację przy użyciu dwuskładni- 



20 

 

kowej farby antykorozyjnej. W ramach 

potrzeb będą prowadzone konserwacje 

pozostałych wysięgników . 

63. 19.11.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o dokonanie na terenie cmentarza 

parafialnego w Otmęcie  wycinki  

próchnięjących drzew  

Małgorzata 

Szarek 

Wydz. 

GGR 

Usunięcia  próchniejących drzew z terenu 

cmentarza może dokonać jedynie 

posiadacz nieruchomości tj. Parafia 

Rzymskokatolicka w Otmęcie – 

skierowano pismo do właściciela terenu 

celem realizacji wniosku  

64. 19.11.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o wymalowanie pomieszczeń  

w Ośrodku Pomocy Społecznej (d. internat) 

Józef 

Brzozowski 

ZGMiK Wniosek zrealizowano- Spółka ,jako 

właściciel, prowadzi i w dalszym ciągu 

prowadzić będzie niezbędne remonty na 

nieruchomości, z uwzględnieniem 

posiadanych  środków finansowych 

i zgodnie z opracowanymi rocznymi 

planami remontów 

65. 21.11.2013 Komisja 

Gospodarki           i 

Finansów  

Wnioskowano o  wykonanie przeglądu znaków 

drogowych na terenie miasta i dostosowanie ich 

do obowiązującego prawa ruchu  

Józef 

Brzozowski 

Wydz. 

GKI 

Wykonano dnia 10.12.2013r. przy udziale 

Policji. 

66. 21.11.2013 Komisja 

Gospodarki  

i Finansów  

Wnioskowano o zabezpieczenie studzienki 

kanalizacyjnej na skrzyżowaniu ulicy Górnej     

z ulicą Tuwima  

Józef 

Brzozowski 

Wydz. 

GKI/ WiK 

 

Wniosek zrealizowano. 

67. 21.11.2013 Komisja 

Gospodarki   

i Finansów  

Wnioskowano o  dokonanie przeglądu lamp 

oświetleniowych przy Kościele Parafialnym 

NMP, przy ul.Ks.Duszy 

Józef Gut Wydz. 

GKI 

Przegląd lamp oświetleniowych  

wykonano w dniu 04.02.2014r.(notatka  

w Wydz.GKI) 

 

68. 21.11.2013 Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

Wnioskowano o wyczyszczenie studzienki  

deszczowej na ulicy Dambonia  

Jozef 

Brzozowski  

Spółka  

WiK 

 

Wniosek zrealizowano. 

69. 21.11.2013 Komisja 

Gospodarki  

i Finansów  

Wnioskowano o dokonanie przeglądu lamp 

oświetleniowych na terenie miasta i gminy   

Werner Koppe   Przegląd lamp oświetleniowych na terenie 

miasta i gminy wykonano 04.02.2014 

(notatka w Wydz.GKI) 

70. 21.11.2013 Komisja  

Gospodarki i 

Finansów  

Wnioskowano o zabezpieczenie ogrodzenia 

stadionu sportowego w Otmęcie –skradziono 

jedno pole ogrodzenia i w tym miejscu młodzież 

wchodzi na teren boiska  

Władysław  

Maj 

Wydz. 

OST  

Wykonano miejscowe zabezpieczenie 

ogrodzenia stadionu miejskiego poprzez 

uzupełnienie brakującego jednego pola 

ogrodzeniowego siatką ogrodzeniową. 

Prace ukończono 4 grudnia 2013 roku . 
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71. 21.11.2013 Komisja 

Gospodarki  

 i Finansów 

Wnioskowano o wykonanie nawierzchni drogi 

dojazdowej do boiska sportowego w Dąbrówce 

Górnej  

Werner Koppe Wydz. 

GKI 

Wymagane jest zlecenie opracowania 

projektu budowy drogi oraz założenie 

zadania inwestycyjnego  

 

72. 21.11.2013 Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

Wnioskowano o ustawienie lamp 

oświetleniowych  wzdłuż ulicy Leśnej   

i Parkowej w Rogowie Opolskim  

 

Artur Thiel Wydz. 

GKI 

Ujęto w planie na 2014 rok. Opracowanie 

dokumentacji  technicznej w toku. 

73. 30.12.2013 Posiedzenie komisji 

     połączonych 

Wnioskowano  o ustawienie, przed okresem 

zimowym barier zabezpieczających tamtejszy 

przepust na rowie, przy wyjeździe z ulicy 

Ks.Zuga w ulicę Opolską w Rogowie Opolskim 

  

Werner Koppe Wydz. 

GKI 

Wniosek zrealizowano. 

74. 30.12.2013  

Posiedzenie komisji 

   połączonych  

Wnioskowano o usunięcie chwastów z chodnika 

przy  ulicy Kozielskiej w Krapkowicach  

Andrzej Krajka  Wydz. 

GGR 

W zakresie robót na drodze gminnej -ulica 

Kozielska w roku 2014 uwzględnione jest 

m.in. poddanie kapitalnemu remontowi 

nawierzchni drogi oraz chodników 

Remonty demontażowe  nawierzchni 

chodnika zostały zakończone w miesiącu 

maju 2014r. Uwzględniając ten stan 

zaawansowania robót w pasie ulicy 

Kozielskiej należy stwierdzić, że wniosek 

o usunięcie chwastów z chodnika jest 

bezprzedmiotowy.  

 

 

 

 

 

WNIOSKI  ORGANIZACYJNE  ZGŁOSZONE  W  2013  ROKU 

 

Lp. Data 

posiedzenia 

 

Rodzaj 

posiedzenia 

 

Treść wniosku 

Kto zgłosił Kto realizuje Informacja o sposobie realizacji 

wniosku 

1.  07.02.2013  

Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

Wnioskowano o poczynienie działań  w kierunku 

sprzedaży obiektu hotelu sportowego- w razie 

braku osób zainteresowanych kupnem budynku 

należy poczynić działania sprzedaży 

Wniosek 

Komisji   

Wydział   

GGR   

Po podjęciu na czerwcowej Sesji Rady 

Miejskiej w Krapkowicach uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości, została zlecona wycena 
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nieruchomości po uprzednim jej podziale na 

lokale o różnej funkcji – środki uzyskane ze 

sprzedaży nieruchomości przeznaczyć na remont 

szatni dla zawodników KS Unia   

 

nieruchomości( 427.280,00 zł.).Obecnie 

wywieszony jest wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży w drodze 

przetargu, a następnie zostanie ogłoszony 

przetarg na sprzedaż przedmiotowej 

nieruchomości . 

 

2.  07.02.2013 Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

Wnioskowano  aby mapy stanowiące załącznik do 

projektów uchwał  były bardziej czytelne(w 

większym formacie ) 

 

Szczepan 

Bryś  

 

Wydział 

GGR/GKI 

  

W ramach możliwości sprzętowych oraz 

posiadanych materiałów planistycznych 

mapy do projektów uchwał będą 

przygotowane w czytelnych formatach  

 

3.  11.04.2013 Komisja 

Gospodarki  

i Finansów  

Wnioskowano, aby do cennika pływalni delfin 

wprowadzić informację dot. naliczania 

minutowego po  upływie pierwszej godziny 

pobytu na basenie  

 

 

Józef 

Brzozowski  

Spółka OSiR   

W dniu 12.04. br. na stronie internetowej  

OSiR oraz cenniku przy kasie dopisano” 

”Po upływie pierwszej godziny( 60 min. 

na basenie + 10 min. na przebranie) 

pobiera się opłatę naliczaną minutowo 

proporcjonalnie do ceny biletu „ 

 

4.  12.06.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano,  aby Burmistrz Krapkowic 

 zorganizował spotkanie z mieszkańcami Otmętu 

celem omówienia lokalizacji pod budowę nowego 

cmentarza w Krapkowicach  

 

 

Józef Gut  Burmistrz 

Sekretarz  

Po uzgodnieniu z Lasami Państwowym 

dot. ewentualnego przekazania działki  

w Otmęcie , przystąpi się do rozmów        

z mieszkańcami nt. ich opinii odnośnie 

ostatecznej lokalizacji  cmentarza   

komunalnego . 

5.  12.06.2013  Komisja Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano, aby zorganizować komisję 

wyjazdową do gmin ościennych celem wizji 

lokalnej terenów gmin sąsiednich pod względem 

czystości i porządku  

 

 

Józef Gut  Przewodniczący 

Komisji Spraw 

Społecznych  

Wniosek zrealizowano. 

Komisja Spraw Społecznych, 

wyjazdowa, odbyła się  06.09.2013 

z udziałem 7 członków komisji. 

 

 

 

6.  13.06.2013 Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

Wnioskowano, aby po zakończeniu budowy 

kanalizacji sanitarnej w Żywocicach 

partycypować w kosztach odbudowy 

Szczepan 

Bryś  

Wydz. GKI  Odtworzenie nawierzchni dróg gminnych 

po budowie kanalizacji sanitarnej leży po 

stronie obecnego Wykonawcy i jest 
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zniszczonych dróg– remont dróg powinien 

odbywać się po sezonie zimowym kiedy ziemia 

już osiądzie  

uzależniony od warunków kontraktu. 

Jeżeli  wystąpi możliwość i dogodne  

uzgodnienie dla Gminy, przystąpimy do 

wspólnej realizacji wykonania nowych 

nawierzchni drogowych . 

7.  04.09.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o opracowanie strategii/programu 

zapobiegającego bezdomności psów 

Komisja  Wydz.GGR Program na rok 2013  przyjęto 

i zatwierdzono uchwałą RM w dniu 

18.02.2013 r. 

Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta 

i Gminy na rok 2014  zatwierdzono 

uchwałą RM w dniu  26.02.2014r 

 

8.  05.09.2013 Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

Wnioskowano o  skrócenie okresu dzierżawy do 2 

lat dla nieruchomości położonej w Krapkowicach 

przy ul. Mickiewicza 2  

Józef Gut ZGMiK  Wniosek wykonano- ZGMiK zawarł 

umowę dzierżawy nieruchomości przy ul. 

Mickiewicza 2  na czas oznaczony do2 lat 

tj. do dnia 16.10.2015r 

 

 

9.  30.09.2013 Komisje 

połączone 

 

Wnioskowano o opracowanie dwuwariantowej 

przeprawy drogowej mostem kolejowym przy 

założeniu wykonania w I etapie ruchu 

jednokierunkowego, a w II etapie ruchu  

dwukierunkowego 

 

Wniosek rozszerzono o przygotowanie wszelkich 

niezbędnych prac przygotowawczych dla wariantu 

dwukierunkowego już na etapie realizacji 

wariantu jednokierunkowego oraz o takie 

sporządzenie dokumentacji, by możliwa była 

realizacja II etapu z pominięciem etapu I tj. 

wykonanie od razu przeprawy dwukierunkowej  

Andrzej 

Krajka  

 

 

 

 

 

Witold 

Rożałowski  

Wydz. GKI Opracowano w m-cu lipcu 2013 roku 

wariantu dla ruchu jednokierunkowego. 

Nie przystąpiono do opracowania 

wariantu dwukierunkowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  30.09.2013  Komisje 

połączone  

 

Wnioskowano  przedstawienie na piśmie radnym 

listę zadań zgłoszonych do Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych  

 

Witold 

Rożałowski 

Wydz.PiRG Wniosek zrealizowano. Przekazano 

radnym deklarację przystąpienia do 

realizacji projektów ZIT w latach 2014-

2020 przez gminę wraz z kopią deklaracji 
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uzupełniającej o zadania związane  

z termomodernizacją obiektów 

użyteczności publicznej, co wynika  

z faktu, iż prace nad projektami ZIT wciąż 

trwają i ulegają zmianie . 

11.  30.09.2013 Komisje 

połączone  

Wnioskowano o odstępstwo od karania 

zbiorowego za nie przestrzeganie segregacji 

odpadów, ustalając okres takiego odstępstwa, tym 

samym  stopniowo wdrażając segregację odpadów 

wśród mieszkańców  

Krzysztof 

Kowalczuk 

Wydz.GGR Zobowiązani jesteśmy przestrzegać 

przepisów  wg.art.9 f ustawy z 13.09.96 

o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz.U.z 2012 poz.391 ze zm.) 

W przypadku niedopełnienia przez 

właściciela nieruchomości obowiązku  

w zakresie selektywnego odbioru 

odpadów komunal. podmiot odbierający 

odpady komunalne przyjmuje  je  jako 

zmieszane odpady i powiadamia  o tym 

gminę (pełna odpowiedź poparta 

przepisami w BR) 

 

12.  30.09.2013 Komisje  

połączone  

Wnioskowano, o zredagowanie  ulotki nt. 

gospodarowania odpadami komunalnymi 

zaznaczając w sposób czytelny do jakich odpadów 

służą poszczególne pojemniki-rozdysponować 

ulotki wśród mieszkańców gminy  

Ireneusz 

Żyłka  

Wydz. GGR Wniosek zrealizowano- ulotka jest 

jednym z elementów kampanii 

informacyjno-edukacyjnej skierowanej 

do mieszkańców – ulotka została 

dostarczona wszystkim właścicielom 

nieruchomości zamieszkałych podczas 

składania deklaracji o wys. opłaty za 

gosp. odpadami komunalnymi-  

przekazano również MSM  

„Zjednoczenie” oraz ZGKiM. 

 

13.  19.11.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano, aby procedury przetargowe 

 związane  z zimowym utrzymaniem dróg były 

 przeprowadzane na przełomie 

 wrzesień/październik 

Ireneusz 

Żyłka  

Wydz.GKI 

 

Wniosek o przeprowadzaniu przetargu na 

Akcję Zima przyjęto do realizacji przy 

ogłaszaniu postępowania na sezon 

2014/2015 

 

14.  19.11.2013  Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano, aby po przeprowadzeniu 

wszelkich procedur związanych z budową  

nowego cmentarza oraz po oszacowaniu kosztów  

Józef Gut  Sekretarz/Wydz.

GKI 

Trwają prace nad wstępnym ustaleniem  

kilku miejsc dla lokalizacji cmentarza. 
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i czasu realizacji zadania, zorganizować 

spotkanie, w którym mieszkańcy sami  

zdecydują w  jakim miejscu ma powstać cmentarz 

komunalny. 

15.  19.11.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

 

Wnioskowano o wyjaśnienie własności działki 

usytuowanej na skrzyżowaniu ulic Azalii/Bzów 

 

Andrzej 

Malinowski 

 

Wydz. GGR 

Wydz.GKI 

 

 

 

 

Sprawdzono w operacie ewidencji 

gruntów i budynków właściciela 

przedmiotowej nieruchomości  

i stwierdzono prawidłowości 

wykonanego przez niego ogrodzenia. 

wniosek przekazano do realizacji  

W m-cu grudniu 2013r. dokonano 

wytyczenia drogi ulicy Bzów. 

Na poboczach drogi ułożono krawężniki 

betonowe-  wniosek w pełni zrealizowano  

 

16.  19.11.2013 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano  o rozpisanie przyszłorocznego 

przetargu na usługę utrzymania czystości  

m. Krapkowice w taki sposób, aby to zadanie 

prowadziła kompleksowo przez cały rok jedna 

firma  

Ireneusz 

Żyłka  

Wydz.GKI Ze względu na uzyskanie lepszej jakości 

wykonanych prac oraz ze względu na 

duży obszar objęty zamówieniem, 

utrzymanie czystości podzielono na dwa 

zadania, na które mogła startować jedna 

firma.  

17.  20.11.2013  Komisja 

Edukacji, 

Kultury i Sportu  

Wnioskowano o rozważenie przywrócenia 

obiadów dla nauczycieli w jednostkach 

oświatowych  

Andrzej 

Krajka  

Wydz. Oświaty  W roku szkolnym 2013/2014 

przywrócono możliwość zakupu przez 

nauczycieli  obiadów w stołówkach 

szkolnych .Wysokość opłat za posiłki 

ustalili dyrektorzy w porozumieniu 

z organem prowadzącym. 

18.  21.11.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Komisja 

Gospodarki 

Finansów 

Wnioskowano o zorganizowanie posiedzenia 

Rady Nadzorczej z udziałem Prezesa Spółki 

OSiR, radnych RM odnośnie omówienia 

działalności i aktualnej sytuacji finansowej spółki 

  

 

Komisja  

Sekretarz 

Wydz.OST 

Spotkanie zorganizowano  

w dniu 12.12.2013 r.  

 

19.  21.11.2013 Komisja 

Gospodarki  

i Finansów  

Wnioskowano o przystąpienie do sporządzenia 

miejsc. planu zagosp. przestrzennego 

m. Krapkowice, obejmującego teren ulicy 

Ks. Koziołka, Górnej, Żeromskiego sporządzając 

dwa odrębne projekty uchwał określając 

Witold 

Rożałowski 

Wydz.GKI Rozpoczęto procedury administracyjne-

zadanie do realizacji w 2014 roku  

w wersji podziału jednego planu 

zagospodarowania na dwa opracowania 

planistyczne. W m-cu lutym 2014r. 
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w jednym część terenów inwestycyjnych, 

a w drugim określając  tereny pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne  

zlecono opracowanie planów. Pierwszy 

plan dotyczy terenów od ulicy Chrobrego 

do ulicy Żeromskiego. Drugi plan dotyczy 

terenu od ulicy Żeromskiego do A4  

 

20.  21.11.2013 Komisja 

Gospodarki 

Finansów  

Wnioskowano o wystosowanie pisma  

do Ministerstwa Środowiska  w sprawie 

nieodpłatnego przekazania części terenu Lasów 

Państwowych (1 ha) w celu budowy cmentarza 

komunalnego w Otmęcie– w przypadku 

 negatywnego stanowiska należy poinformować 

mieszkańców Krapkowic o braku możliwości 

budowy cmentarza w Otmęcie, wykorzystując  

do tego wszelkie media  

 

Józef Gut    Wydz.GKI  

   Wydz.GGR 

Zadanie do realizacji, po uchwaleniu 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

21.  21.11.2013 Komisja 

Gospodarki 

 i Finansów  

Wnioskowano o wystosowanie pisma do Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w sprawie wyrażenia zgody 

na budowę ronda powierzchniowego  

bez ponoszenia instalacji wewnętrznej  

na skrzyżowaniu ulic Głowackiego- 1Maja- 

Opolskiej  

 

Józef 

Brzozowski  

  Wydz.GKI Przeprowadzono spotkanie z udziałem 

członków ZDW. Wystosowano pismo  

do Marszałka Województwa Opolskiego  

z wiadomością do ZDW. 

22.  19.12.2013 Komisja 

Gospodarki 

 i Finansów  

Wnioskowano o zorganizowanie w pierwszych 

dniach stycznia 2014 roku komisji wyjazdowej 

celem wizji lokalnej dróg wymagających 

generalnego remontu-  po odbyciu wizji lokalnej 

ustalić harmonogram remontowy dróg gminnych 

  

 

Komisja  

 

Przewodniczący    

RM 

Wizji lokalnej  dróg gminnych  dokonano 

w dniu  21.01.2014r. 

 

 

Sporządziła: Elżbieta Skiba-  Kierownik  Biura Rady Miejskiej  

 

 

 

                                                                                                                                                                                          Burmistrz Krapkowic 

 

                                                                                                                                                                                             Andrzej Kasiura  


