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INFORMACJA  Z  REALIZACJI  WNIOSKÓW 

ZGŁOSZONYCH  W  2011  ROKU   
 
W  2011 roku do realizacji zgłoszono  126 wniosków,                                                                       
w tym  o charakterze finansowym: 10 ,gospodarczym: 33 ,                                                      
porządkowym: 49  i organizacyjnym:34                                                                                          
Wnioski zgłoszono na Komisjach: Edukacji, Kultury i Sportu (7 posiedzeń) 
Spraw Społecznych (6 posiedzeń ),Gospodarki i Finansów (6 posiedzeń)     
                                                                                                                     
Wnioski skierowane do odpowiednich osób i komórek 
organizacyjnych odpowiedzialnych za ich realizacj ę ( tabela poni żej) 
Lp.      Wykaz osób i Komó rek organizacyjnych,  

            do których skierowano wnioski  
  Liczba 
wniosków  

 1.   Burmistrz      1 
 2. Skarbnik Miasta      3 
 3 Sekretarz Miasta      1 
 4.  Przewodnicz ący Rady Miejsk iej      2 
 5. Biuro Rady Miejskiej (BR)     1 
 6 Wydz. Oświaty (OŚ)    10 
 7  Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych (PiOL)      4 
 8 Wydz.  Gospodarki  Gruntami, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska (GGR) 
   18 

 9 Wydz. Gospodarki Komunalnej  
 i Inwestycji(GKI) 

   65 

10 Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 
(PiRG) 

    4 

11 Straż Miejska (SM)      6 
12 Krapkowicki Dom Kultury(KDK)      3 
13 Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

” ZGM”  (TBS”ZGM”) 
    4 

14 Wodoci ągi i Kanalizacja Spół ka z o.o.(WiK)      2 
15. Przewo dnicz ący Komisji Edukacji, Kultury  

 i Sportu  
    1 

16. Miejska i Gminna Biblioteka  Publiczna (MiGBP)      1 
  
          
 
 

    Większość wniosków   została zrealizowana, szczególnie te, które nie 
wymagały większych nakładów finansowych .Pozostałe wnioski są 
w trakcie realizacji, bądź   brak środków finansowych lub odpowiednich 
podstaw prawnych, uniemożliwiło ich  realizację .   
 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wni oski zgłosiło :  
16 radnych, 3  komisje oraz Burmistrz Krapkowic (ta bela poni żej) 
 
Lp.     Imię i nazwisko radnego   

      lub nazwisko komisji  
  Liczba zgłoszonych wniosków  
                 w  2011 roku 
    F     G       P       O      Razem 

 1. Szczepan   Bryś     0      0       2        1            3 
 2. Józef          Brzozowski     0      7       9        5           21 
 3.  Krzysztof   Czapluk      0      1       1        4             6 
 4. Józef          Gut     1      4      12       1           18 
 5. Werner       Koppe     0      3       2        0             5 
 6. Krzysztof    Kowalczuk     0      1       2        0             3 
 7. Andrzej       Krajka      1      1       1        3             6 
 8. Andrzej       Malinowski      0      0       1        0             1 
 9. Andrzej       Małkiewicz     1      0       0        1             2 
10 Władysław  Maj     0      1       3        0             4 
11 Katarzyna   Piętka      0      1       1        1             3 
12 Witold         Rożałowski     1      5       7        4           17 
13 Małgorzata Szarek     1      3       2        1             7  
14 Artur           Thiel     0      1       2        1             4 
15 Krystian      Unsner     0      2       2        1             5 
16 Burmistrz      1      0       0        0             1 
17 Komisja Gospodarki i Finansów     3      1       0        4             8 
18 Komisja Edukacji, Kultury,Sportu     0      1       0        1             2 
19. Komisja Spraw Społecznych      0      0       0        2             2 

 
 10     33     49      34        126 

 
 
 
Krapkowice, 31 maja 2012r.              
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`WNIOSKI  FINANSOWE  ZGŁOSZONE  W  I PÓŁROCZU 2011  ROKU 
Lp. Data 

posiedzenia 
 

Rodzaj 
posiedzenia 

 
Treść wniosku 

 
Kto zgłosił 

Kto 
realizuje 

Informacja o sposobie  
realizacji wniosku 

1. 03.02.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o ustalenie opłaty w 
wysokości 0,12% obowiązującej stawki 
minimalnego wynagrodzenia za świadczenia 
udzielane przez przedszkola w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego. 

Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wydział 
Oświaty  

W wyniku głosowania Rada Miejska  
ustaliła opłatę w  wysokości 0,10% 
obowiązującej stawki minimalnego 
wynagrodzenia za świadczenia 
udzielane przez przedszkola w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć 
podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego (Uchwała Nr 
IV/49/2011 z dnia 9.02.2011r.). 

2. 03.02.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskuje się o wprowadzenie do uchwały 
ulgi wys. 50 % w opłatach za drugie i 
kolejne dziecko uczęszczające do danego 
przedszkola. 

Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wydział 
Oświaty  

Ujęto w regulaminie zapis dot. ulgi na 
kolejne dziecko, które uczęszcza do 
przedszkola: „W przypadku, gdy do 
przedszkola uczęszcza więcej niż jedno 
dziecko z danej rodziny, za jedno 
pobiera się opłatę, o której mowa w § 2 
ust. 3 w pełnej wysokości, za każde 
następne w wysokości 50 %.” 
 

3. 03.02.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o rozważenie podniesienia 
stawek podatkowych na 2012 rok dla dużych 
przedsiębiorstw, z możliwością podania 
wpływów do kasy Urzędu z tego tytułu. 

Andrzej 
Małkiewicz 

Wydział 
Podatków  

 

Projekt obwieszczenia Ministra 
Finansów w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2012r. zakłada 
podwyższenie ich o 4,2%, jest to 
wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłoszony przez 
Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. Stawki minimalne w 
podatku od środków transportowych 
zostaną ogłoszone dopiero w 
październiku br. W związku 
z powyższym stawki podatkowe na 
2012 rok zostaną przeliczone 
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odpowiednio do wskaźnika, stawek 
minimalnych w  transporcie                         
i podwyższone. Propozycje stawek oraz 
orientacyjne wpływy z tego tytułu                      
i projekty uchwał podatkowych zostaną 
przedstawione na sesji 23 listopada 
2011 roku. 
 

4. 12.04.2011 Komisja 
Edukacji, Kultury 

i Sportu 

Wnioskowano o rozważenie zamontowania 
na obiekcie KDK tablicy świetlnej. 

Witold 
Rożałowski 

Zarządca 
KDK 
 

W roku bieżącym w planie finansowym 
nie zabezpieczono środków na 
wykonanie ww. zadania. Zadanie to 
może być wykonane w wypadku jego 
zaplanowania w przyszłym roku lub 
w tym roku gdy osiągnięte dochody 
pozwolą na jego realizację.  
 

5. 13.04.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Ponowiono wniosek dot. wyznaczenia w 
budżecie na 2012 rok środków finansowych 
na dodatkowy etat w Straży Miejskiej. 

Ireneusz Żyłka Burmistrz 
Krapkowic 

W dniu 30 sierpnia br. Burmistrz 
Krapkowic ogłosił nabór kandydatów 
na stanowisko  strażnika Komendy 
Straży Miejskiej  w Krapkowicach. 
Termin składania ofert upływa 12 
września. br. 
 

6. 13.04.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o rozważenie możliwości 
wyznaczenia środków w budżecie gminy na 
objęcie rejonu ulicy Żeromskiego 
programem odbioru odpadów 
biodegradowalnych. 

Małgorzata 
Szarek 

Wydział 
GGR 

W porozumieniu z firmą Volia Usługi 
dla Środowiska Gmina Krapkowice 
zamierza zastąpić dotychczasowy 
system odbioru    odpadów 
biodegradowalnych i przygotowuje się 
do objęcia wszystkich mieszkańców 
Krapkowic programem odbioru tych 
odpadów za minimalną odpłatnością ze 
strony właścicieli posesji. Spółka 
Veolia wyposaży mieszkańców 
w   pojemniki, a Gmina będzie 
współfinansować odbiór odpadów. 
Program miałby zostać wdrożony 
jesienią bieżącego roku.  
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1.

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
14.04.2011 

 
Komisja 

Gospodarki  
i Finansów 

 
Dokonać przeprowadzenie rekontroli 
dokonywanych przyłączy do kanalizacji 
sanitarnej. Rozważyć możliwość 
zastosowania rozłożenia na raty wykonania 
przyłączy - nieskorzystanie z takiej 
możliwości będzie działaniem do nałożenia 
kar dla tych, którzy nadal tych przyłączy nie 
wykonają. 

 
Komisja 

Gospodarki  
i Finansów 

 
Wydział 

GKI 
Spółka 
WiK 

 
Spółka Wodociągi i Kanalizacja 
udzieliła słownej odpowiedzi na 
posiedzeniu Rady  Miejskiej w dniu 20 
kwietnia 2011 r. przy okazji dyskusji na 
temat aglomeracji Krapkowice. 
Możliwości kredytowania budowy 
przyłączy przez Spółkę są niewielkie ze 
względu na kalkulowanie kosztów 
działalności podstawowej bez zysku 
oraz planowane duże inwestycje w 
zakresie budowy kanalizacji 
rozdzielczej. 
 

8. 
14.04.2011 Komisja 

Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o rozważenie możliwości 
wyasygnowania z budżetu gminy kwoty 8 
tyś. zł na wymianę okien w obiekcie na 
Stadionie Sportowym przy ul. Olimpijskiej. 

Andrzej Krajka Skarbnik 
Miasta 

Obiekty stadionu sportowego przy 
ul. Olimpijskiej zostały przekazane 
w zarządzanie spółce Ośrodek Sportu 
i  Rekreacji Gminy Krapkowice na 
podstawie umowy Nr 1/GGR/2010 
z  1 kwietnia 2010 r. Zgodnie z 
aneksem Nr 1 do tej umowy z dnia 
30.09.2010 r. „Zleceniobiorca 
przyjmuje korzyści i   ciężary z tytułu 
administrowania nieruchomością 
określoną w § 1 umowy od dnia 
01.01.2011 r.” Wobec powyższego 
wymiana okien, w tym związane z tym 
koszty, w obiekcie na stadionie 
sportowym przy ul. Olimpijskiej 
spoczywają na Zleceniobiorcy, tj. 
Spółce. 

9. 
13.09.2011 
15.09.2011 

Komisja 
Edukacji, Kultury 

i Sportu  
Komisja 

Gospodarki  

Zaakceptowano pozytywnie wniosek  
 o zaciągnięciu kredytu w kwocie 2 mln.zł. 
na realizację zadań oświatowych do końca 
2011 roku . Wnioskowano o przedstawienie 
w miesiącu listopadzie 2011 Programu 

Burmistrz 
Krapkowic 

Skarbnik 
Miasta 

Naczelnik 
Wydz. 

Oświaty 

Zaciągnięto kredyt bankowy(podstawa: 
uchwała Rady z dnia 21.9.2011r.           
o zaciągnięciu kredytu) do wysokości    
2 mln.300 tyś. zł. na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
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i Finansów  
 

 

restrukturyzacji oświaty.   zwiększenia planu na wydatki 
oświatowe . 
Plan restrukturyzacji w placówkach 
oświatowych przedstawiono na 
komisjach :Edukacji, Kultury i Sportu  
oraz  Komisji Gospodarki i Finansów    
polegający na utworzeniu zespołów 
szkolno - przedszkolnych :Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego Nr 2  w 
Krapkowicach, składającego się z PSP 
Nr 1 i PP Nr 1  w Krapkowicach oraz 
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4 
w Krapkowicach składającego się z 
PSP Nr 4 i PP Nr 4 w Krapkowicach. 
 

10. 

15.12.2011r Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o rozważenie  podniesienia 
stawki podatku za dzierżawę pola golfowego 
przy ul. Wrzosów w Krapkowicach  
 

Józef  Gut  Wydz.GGR 
Wydz. 
Podatkowy 
i Opłat 
Lokalnych  

Burmistrz Krapkowic  prowadzi 
rozmowy z Opolskim Klubem 
Golfowym nt. ewentualnej zmiany 
stawki czynszu dzierżawnego  
i ewentualnego  przedłużenia umowy 
dzierżawy  

 
 
WNIOSKI  GOSPODARCZE  ZGŁOSZONE  W  I PÓŁROCZU 2011  ROKU  

 

Lp. Data 
posiedzenia 

 

Rodzaj 
posiedzenia 

 
Treść wniosku 

 
Kto zgłosił 

Kto 
realizuje 

Informacja o sposobie 
realizacji wniosku 

1.  02.02.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o zabezpieczenie studzienek 
telekomunikacyjnych (brak pokryw) 
usytuowanych przy ul. Piastowskiej 
w Krapkowicach. 

Józef Gut Wydział 
GKI 

Wykonano zabezpieczenie 
studzienek telekomunikacyjnych 
przy ul. Piastowskiej 
w Krapkowicach. 

2.  02.02.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskuje się o rozpoczęcie działań 
zmierzających do budowy nowego 
cmentarza komunalnego, wskazując teren 
uzbrojony przy Steblowie (aktualnie teren 
wydzierżawiony pod golf).  
 

Komisja Spraw 
Społecznych 

Wydział 
GKI 

Sprawa budowy nowego cmentarza 
komunalnego jest w toku. 
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3.  03.02.2011 Komisja 

Gospodarki  
i Finansów 

Wykonanie ocieplenia ściany oszklonej w 
budynku hali widowisko-sportowej im. 
Piechoty. 

Andrzej Krajka TBS 
„ZGM”  
Wydział 

GKI 

Spółka TBS „ZGM” administruje 
obiektem Hali Sportowej im. Wł. 
Piechoty w Krapkowicach na 
podstawie umowy zawartej w dniu 
2.01.2009r. Zarządzanie niniejszą 
nieruchomością przynosi od samego 
początku duże straty, które zgodnie 
z umową winny być pokrywane 
przez właściciela czyli Gminę 
Krapkowice. Na dzień 30.11.2010r. 
strata za cały okres administrowania 
wynosi 123.757.02 zł. Do tej pory 
wszystkie należności pokrywane są 
z ogólnych wpływów Spółki, a to 
oznacza, że płacone są z czynszów 
lokali mieszkalnych i użytkowych 
(gminnych i TBS-owskich). 
Właściwe byłoby, żeby zmniejszyć 
koszty eksploatacji -ocieplenie 
budynku jednak bez odpowiednich 
środków, które powinien 
zabezpieczyć właściciel jest 
niemożliwe. Spółki nie stać na 
wykonanie tego zadania z własnych 
środków, tym bardziej, że obiekt nie 
stanowi jej własności. Nie bez 
znaczenia jest również fakt, iż 
zakres proponowanego ocieplenia 
wymaga pozwolenia budowlanego, a 
to powoduje, że cały obiekt należy 
dostosować do obowiązujących 
aktualnie przepisów i norm 
budowlanych. Dodatkowo składane 
są w  UMiG Krapkowice (w dziale 
księgowości)   miesięczne 
sprawozdania z działalności hali 
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sportowej.  
4.  03.02.2011 Komisja 

Gospodarki  
i Finansów 

 

Wykonanie remontu ulicy Działkowej. Józef Brzozowski Wydział 
GKI 

Planowana realizacja zadania na 
2012 rok. 

5.  03.02.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

 

Położenie dywanika asfaltowego – droga 
Aleja Jana Pawła II oraz modernizacja 
chodników przy ul. Kilińskiego. 

Władysław Maj Wydział 
GKI 

Planowana realizacja zadania na 
2012 rok. 

6.  03.02.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wykonanie remontu budynku (dawny 
internat) przy ul. Damrota 2. 

Józef Gut TBS 
„ZGM” 

Budynek położony w Krapkowicach 
przy ul. Damrota 2 stanowi własność 
Spółki TBS „ZGM”. Plany 
remontów są sporządzane rocznie 
i  zatwierdzane przez Radę 
Nadzorczą. Spółka zamierza w 
przyszłości przeprowadzić 
ocieplenie budynku, które  z roku na 
rok jest odkładane w czasie z uwagi 
na brak odpowiednich środków oraz 
fakt, że wpływy Spółki pokrywają 
m.in. należności z tytułu 
utrzymywania hali sportowej oraz na 
bieżące opłaty z tyt. świadczeń za 
lokatorów mieszkań komunalnych, 
którzy zalegają                       z 
czynszem. Przybliżony koszt 
inwestycji to 166.000zł brutto. 
 

7.  03.02.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Dokonać utwardzenia skweru przy Damrota 
2 (koło internatu). 

Józef Gut TBS 
„ZGM” 

W przypadku utwardzenie skweru 
przy budynku Damrota 2, to sytuacja 
finansowa jest analogiczna jak                     
w przypadku ocieplenia budynku. 
Podkreślić należy jednak, że w 
interesie Spółki TBS „ZGM” nie 
leży wybrukowanie terenu, który 
jest wykorzystywany dla własnych 
celów    właścicieli pobliskich 
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wspólnot mieszkaniowych, 
używających skweru jako skrótu do 
swoich nieruchomości. 
 

8.  03.02.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Dokonać rozbiórki szopy przy ul. 
Broniewskiego oraz „załatania dziur” w 
ulicy Żeromskiego. 

Józef Brzozowski Wydział 
GKI 

W sprawie obiektu przy ul. 
Broniewskiego toczy się 
postępowanie. Nie stwierdzono 
ubytków w ulicy Żeromskiego. 

9.  03.02.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wykonanie drogi do boiska LZS w 
Dąbrówce Górnej oraz przesunięcie słupów 
telekomunikacyjnych wzdłuż ulicy Opolskiej 
w Dąbrówce Górnej. 

Werner Koppe Wydział 
GKI 

Nie planuje się realizacji drogi do 
boiska LZS w wyniku planowanych 
robót związanych z przyłączem 
wodociągowym i  elektrycznym do 
w/w obiektu. W ramach określenia 
kosztów wykonania drogi należy 
sprecyzować rodzaj nawierzchni jaki  
się przewiduje. Przełożenie słupów 
telekomunikacyjnych leży w gestii 
Zarządu Wojewódzkiego Dróg oraz 
efektu końcowego prowadzonych 
uzgodnień właścicielem słupów. 

10.  03.02.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

 

Zabezpieczenie placu zabaw od strony ulicy 
Tuwima oraz rozbudowa placu o nowe 
urządzenia do zabaw. 

Małgorzata 
Szarek 

Wydział 
GKI 

Zadanie zrealizowano w maju 
2011r. 

11.  03.02.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

 

Przełożenie kostki w Rynku. Józef Gut Wydział 
GKI 

Zadanie zrealizowano w maju 
2011r. 

12.  03.02.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o dokonanie szczegółowego 
przeglądu i dokonanie czyszczenia 
wszystkich studzienek w Mieście. 

Krystian Unsner Spółka 
WiK 

Wydział 
GKI 

Spółka WiK Krapkowice 
eksploatuje sieci kanalizacji 
sanitarnej. Natomiast sieci 
kanalizacji deszczowej są                     
w zarządzie UMiG Krapkowice. 
Obecnie, oprócz normalnej 
działalności eksploatacyjnej na 
sieciach sanitarnych, prowadzone są 
prace konserwacyjne na zlecenie 
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Urzędu Miasta na sieciach 
deszczowych. Większość sieci 
kanalizacyjnych działa prawidłowo 
w  sposób bezobsługowy i podlega 
systematycznej wyrywkowej 
kontroli. Odcinki ulegające awariom 
(w których tworzą sie tzw. zatory) są 
czyszczone awaryjnie i dodatkowo 
okresowo płukane przy pomocy 
sprzętu specjalistycznego. Analiza 
częstotliwości występowania awarii 
prowadzona w okresie ostatniego 
1,5 roku pozwoliła wytypować 
odcinki działające nieprawidłowo i 
poprzez czyszczenie sprzętem 
specjalistycznym zmniejszyć 
problemy występujące na tych 
odcinakach do minimum. Roczne 
koszty niezbędnych usług 
zewnętrznych kształtują się na 
poziomie 50.000zł. Dodatkowe 
czyszczenie wszystkich studni 
będących w zarządzie Spółki 
wygenerowałoby dodatkowe koszty 
na poziomie 175 tys. złotych, co jest 
ekonomicznie nieuzasadnione. 
 

13.  03.02.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Komisja wnioskuje o rozpoczęcie działań 
zmierzających do budowy nowego 
cmentarza komunalnego, wskazując teren 
uzbrojony przy wsi Steblów (aktualnie pole 
golfowe). 

Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wydział 
GKI 

Sprawa budowy nowego cmentarza 
komunalnego jest w toku. 

14.  14.04.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o pomniejszenie w części 
terenu zieleni przy obiekcie Poczty w 
Krapkowicach z przeznaczeniem na 
poszerzenie parkingu. 

Witold 
Rożałowski 

Wydział 
GKI 

 

Teren przynależy do Poczty Polskiej 
oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich i 
to w ich kompetencjach jest decyzja 
dotycząca pomniejszenia terenu 
zielonego i  rozbudowy parkingu. 



10 

 

15.  14.04.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o dokonanie naprawy muru 
oporowego przy ul. Przybrzeżnej. 

Witold 
Rożałowski 

Wydział 
GKI 

 

Napraw muru przy ul. Przybrzeżnej 
leży w kompetencjach Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach. 
 
 

16.  09.06.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o podjęcie działań 
zmierzających do naprawy drogi –ulica 
Górna, na odcinku skrzyżowania ul. Górnej 
z ul. Westerplatte oraz poprawy progu 
zwalniającego w ulicy Górnej przy posesji nr 
44 (próg za niski). 

Józef Brzozowski Wydział 
GKI 

Zastój wody przy skrzyżowaniu ul. 
Górnej z ul. Westerplatte zostanie 
usunięty w ramach przeglądu 
gwarancyjnego. Prace poprawkowe 
przy progu zwalniającym przy 
posesji nr 44 ul. Górna przesunięto 
na przegląd gwarancyjny w miesiącu 
wrześniu 2011r. 

17.  09.06.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o wprowadzenie do budżetu 
gminy na 2012 rok zadania pn. budowa 
drogi- ulica Ks. Zuga (nawierzchnia 
asfaltowa) w Rogowie Opolskim. 

Krzysztof 
Czapluk 

Wydział 
GKI 

Na ww. ulicy zostanie 
przeprowadzona wizja lokalna, 
mająca na celu wykonanie 
pomiarów, określenie zakresu robót 
drogowych oraz ich planowany 
koszt. Po zebraniu wszelkich danych 
i kosztów robót zadanie zostanie 
przedstawione do akceptacji Radzie 
Miejskiej i wprowadzenia do 
realizacji w planie budżetowym na 
2012 rok. W  obecnym stanie na ul. 
Ks. Zuga  przeprowadzono naprawy 
cząstkowe nawierzchni. Prace 
zakończono w sierpniu br. 

18.  09.06.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o dokonanie przeglądu lamp 
oświetleniowych w mieście i gminie – 
uzupełnienie lamp oświetleniowych przy ul. 
Kili ńskiego (za piekarnią) jak również                       
w Steblowie przy ul. Sienkiewicza. 

Artur Thiel Wydział 
GKI 

Przeglądy oświetlenia ulicznego są 
przeprowadzane na bieżąco zgodnie 
z zapisami umowy na te usługi. Ze 
względu na duży zakres obejmujący 
dokumentację projektową i koszty 
realizacji nie przewiduje się w roku 
budżetowym 2011 realizacji ww. 
zadania. 
 
 



11 

 

19.  09.06.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o uzupełnienie płytek                      
w Rynku, przy Aptece, róg ul. Wolności- ul. 
Basztowa. 

Witold 
Rożałowski 

Wydział 
GKI 

Prace związane z uzupełnieniem 
płytek i naprawą kwietników na 
Rynku  zakończono w  sierpniu br. 
 
 

20.  09.06.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o naprawę muru cmentarnego 
(od strony Placu Gagarina). 

Witold 
Rożałowski 

Wydział 
GKI 

 

Nie planowana jest w tym roku 
naprawa ogrodzenia cmentarza z 
powodu braku środków 
finansowych. Docelowy remont lub 
przebudowa ogrodzenia nastąpi po 
przeprowadzeniu uzgodnień 
dotyczących rozbudowy istniejącego 
cmentarza komunalnego oraz 
przebudowy i  zagospodarowaniu 
Placu Gagarina. 
 
 

21.  15.09.2011 Komisja 
Gospodarki i 
Finansów. 

Wnioskowano ponownie o ustawienie w 
ulicy Kili ńskiego, przy przejściach dla 
pieszych oznakowania  
i  ustawienie nowego lustra drogowego- 
skrzyżowanie ul. Górnej- ul. Dębowej 

Krystian Unsner Wydział  
GKI 

Przy przejściach dla pieszych jest 
ustawiona  wystarczająca  ilość 
oznakowania pionowego. 
Ustawienie lustra przy skrzyżowaniu 
ulic: Górna- Dębowa , zrealizowano 

22.  15.09. 2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano ponownie o podjęcie działań 
w kwestii usunięcia (przesunięcia) słupów 
telekomunikacyjnych przy ul. Opolskiej w 
Dąbrówce Górnej 

Werner Koppe Wydział  
GKI 

Usunięcie słupów 
telekomunikacyjnych leży w gestii 
ich właściciela .Wydział wystąpił  
w tej sprawie do odpowiednich 
służb 

23.  15.09.2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów  

Wnioskowano o naprawienie ubytków 
asfaltu w ulicach: Kościuszki i Cmentarna               
w Dąbrówce Górnej  

Werner Koppe  Wydział 
GKI 

Wniosek zrealizowano. 

24.  15.09.2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów  

Wnioskowano o zabezpieczenie  studzienki 
telekomunikacyjnej przy ul. Polnej  
w Krapkowicach  

Małgorzata 
Szarek  

Wydział 
GKI 

Wniosek zrealizowano. 

25.  15.09.2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o naprawę wiaty autobusowej 
przy ul. Żeromskiego w Krapkowicach. 

Małgorzata 
Szarek  

Wydział 
GKI 

 
Wniosek zrealizowano. 
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26.  15.09.2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów  

Wnioskowano o poczynienie działań                         
w kwestii  wyczyszczenia rowu przy 
garażach za Firmą „CHESPA” oraz  
zlikwidowania dzikiego wysypiska za 
”CHESPĄ” 

Józef Brzozowski  Wydział 
GGR 

Rów został wyczyszczony  
w listopadzie 2011 roku . 
Dzikie wysypisko jest 
monitorowane przez Straż Miejską  

27.  19.09.2011 Komisja 
Gospodarki 
Finansów  

Wnioskowano o naprawienie ubytku asfaltu 
w ulicy Pocztowej w Krapkowicach                       
( w rejonie ZOZ ”Omega”) 

Krzysztof 
Kowalczuk  

Wydział 
GKI 

Naprawa ubytku  asfaltu przy ul. 
Pocztowej została zrealizowana. 

28.  14.09.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o poszerzenie wjazdu 
pochyłego na most kolejowy. 

Katarzyna  
Piętka 

Wydział 
GKI 

Rozpatrywane są dwa warianty 
przebudowy schodów przy moście 
kolejowym .Procedura wymaga 
dokumentacji projektowej oraz 
nakładów finansowych . 

29.  16.11.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o dokonanie przeglądu lamp 
oświetleniowych w mieście i gminie. 

Ireneusz 
Żyłka 

Wydział  
GKI 

W porozumieniu z przedstawicie- 
lami  ZE przeprowadzono przegląd 
oświetlenia miasta i gminy w 
okresie  listopad//grudzień 2011 r. 

30.  17.11.2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o podjęcie działań 
zmierzających do budowy nawierzchni 
drogi- ulica Działkowa  

Józef 
Brzozowski 

Wydział 
GKI 

Zadanie zaplanowano w ramach 
robót remontowych  dróg w roku 
2012. 

31.  17.11.2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o dokonanie przeglądu lamp 
oświetleniowych przy ul. Głowackiego  
 

Witold 
Rożałowski 

Wydział 
GKI 

Zaplanowano przegląd lamp przy ul. 
 Głowackiego na 28.11.2011r 
Prawdopodobną przyczyną awarii 
oświetlenia jest uszkodzenie kabli 
zasilających . Po stwierdzeniu 
przyczyn nastąpi sukcesywne 
usunięcie usterek  

32.  14.12.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o podjecie działań w kierunku 
odpowiedniego zagospodarowania budynku 
przy ul. Sportowej 1 (budynek ulega 
dewastacji), użytkowego przez Klub 
Sportowy „Unia Krapkowice” 

Józef  
Brzozowski 

 
 

Potrzebna jest ostateczna decyzja 
radnych, co do losu obiektu                
i przyszłości Klubu Sportowego 
„Unia” 

33.  14.12.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o wykonanie drugiego 
przejścia (kładki) z ulicy Chrobrego na Plac 
Eichendorffa 

Józef  
Brzozowski 

Wydział  
GKI 

Wykonanie dodatkowej kładki 
(przejścia) musi być uzasadnione 
przez mieszkańców. Obecne 
przejście używane znikomo generuje 
tylko dodatkowe koszty utrzymania. 
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Do rozpatrzenia wchodzi 
 przeniesienie obecnej kładki  
w miejsce najczęściej używane 
przez mieszkańców  

 
 
 
WNIOSKI  PORZĄDKOWE   ZGŁOSZONE  W  I PÓŁROCZU 2011  ROKU 

 

Lp. Data 
posiedzenia 

 

Rodzaj 
posiedzenia 

 
Treść wniosku 

 
Kto zgłosił 

Kto 
realizuje 

Informacja o sposobie  
realizacji wniosku 

1.  02.02.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o podjęcie działań w kierunku 
odnowienia tablic z napisem „zakaz wstępu 
z psami”, ”zakaz niszczenia zieleni” na 
skwerach zielonych, przy placach zabaw itd. 

Józef Brzozowski Wydział 
GKI 

Tabliczki na bieżąco będą 
wymieniane na poszczególnych 
placach zabaw. 

2.  03.02.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Rozważyć ustawienie pojemników na 
segregację odpadów stałych przy sklepie 
Kaufland. 

Józef Gut Wydział 
GGR 

Koszt ustawienia pojemników na 
segregację odpadów wynosi ok. 
5000 zł., który musi ponieść Gmina, 
gdyż właściciel terenu nie jest tym 
zainteresowany. W  budżecie na 
2011 rok brak środków na powyższy 
cel. 

3.  03.02.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o ustawienie znaków przed 
przejściami dla pieszych (zimą przejścia są 
niewidoczne). 

Krystian Unsner Wydział 
GKI 

Przejścia dla pieszych w mieście są 
oznakowane zgodnie z  przepisami 
drogowymi i o drogach publicznych. 

4.  03.02.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Pozostawić wysoki żywopłot przy ul.3 mają 
(przy wiosennych pracach pielęgnacyjnych) 
odgradzając w ten sposób ogrody działkowe 
od ulicy. 

Władysław Maj Wydział 
GKI 

Przeprowadzono rozeznanie 
sytuacji. Żywopłot przynależy do 
ogródków działkowych 

5.  03.02.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Rozważyć ustawienia nowego lustra 
drogowego w ulicy Górnej. 

Krystian Unsner Wydział 
GKI 

Zadanie zaplanowano do realizacji. 

6.  14.04.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o dokonanie przeglądu 
znaków drogowych w ul. Krasickiego                      
i ustawienia ich tak, aby był zachowany 
prawidłowy ruch w tej ulicy. Dokonać 
naprawy progu zwalniającego w tej ulicy. 

Józef Gut Wydział 
GKI 

Zadanie zrealizowano w lipcu 
2011r. 
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7.  14.04.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o odnowienie pasów dla 
pieszych. 

Małgorzata 
Szarek 

Wydział 
GKI 

Zadanie zrealizowano w lipcu 
2011r. 

8.  14.04.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o wykonanie linii „stop” przy 
wyjeździe z ulicy Cichej na ul. Słowackiego. 

Witold 
Rożałowski 

Wydział 
GKI 

 

Wykonanie oznakowania 
drogowego poziomego nastąpiło w 
lipcu 2011r. 

9.  14.04.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o częstsze sprzątanie terenu 
w rejonie szpitala krapkowickiego. 

Witold 
Rożałowski 

Wydział 
GKI 

 

Utrzymanie terenu w rejonie szpitala 
krapkowickiego należy do 
obowiązków służb Starostwa 
Powiatowego w  Krapkowicach. 
 

10.  14.04.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Zmienić organizację ruchu drogowego                      
w ulicy Górnej poprzez likwidację znaku 
(zachować równorzędne skrzyżowanie). 

Józef Brzozowski Wydział 
GKI 

Wniosek zostanie rozpatrzony pod 
względem przepisów o ruchu 
drogowym. 

11.  14.04.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Rozważyć wykonanie w ul.3 Maja pasów dla 
pieszych – blisko przy wejściu do Domu 
Dziennego „ANNA”. 

Józef Brzozowski Wydział 
GKI 

Przejścia dla pieszych zostały 
usytuowane zgodnie z przepisami o 
ruchu drogowymi  i  przepisowych 
odległościach od  skrzyżowań. 

12.  14.04.2011 Komisja  
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o poczynienie działań                     
w kwestii przeglądu wiat autobusowych na 
terenie Miasta i Gminy. 

Małgorzata 
Szarek 

Wydział 
GKI 

Nadzór nad stanem technicznym, 
wyglądem estetycznym wiat 
autobusowych, przystanków 
autobusowych w Mieście i Gminie 
prowadzone są na bieżąco i miarę 
możliwości finansowych. 
W terminie do 15.06.2011 roku 
wszystkie wiaty przystankowe 
zostały oczyszczone (wiaty z 
przeszklenia oraz wiaty 
o konstrukcji murowanej) 

13.  08.06.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano ponownie o odnowienie 
wszystkich tablic informujących o zakazie 
wprowadzania psów i zakazie niszczenia 
zieleni na skwerach zielonych, placach 
zabaw, itd. 

Józef Brzozowski  Wydział 
GKI 

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej 
w dniu 10.06.2011r. stwierdzono 
częściowe zniszczenie lub 
zamalowanie w/w tabliczek 
informacyjnych przez 
użytkowników placów zabaw i 
skwerów zielonych. Zamówiono 
ponownie tabliczki informacyjne 
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i  przystąpiono do ich wymiany lub 
montażu. Wymiana tabliczek 
wykonana częściowo. Całkowita 
wymiana nastąpi do końca 2011r. 
 

14.  08.06.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o częstsze porządkowanie 
przystanków autobusowych na terenie 
Miasta. 

Władysław Maj Wydział 
GKI 

Prace porządkowe na przystankach 
autobusowych są prowadzone na 
bieżąco i zgodnie z zapisami umowy 
na utrzymanie porządku w Mieście 
oraz posiadanymi środkami 
finansowymi. 
 

15.  08.06.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano ponownie o podjęcie działań 
zmierzających do częstszych patroli policji 
na terenie miasta (tereny najbardziej 
dewastowane, zaśmiecane, itd.). 

Józef Brzozowski Sekretarz 
Miasta 

W budżecie na 2011 rok brak 
zaplanowanych środków na częstsze 
patrole policji na terenie Miasta. 
Powyższy wniosek zostanie 
rozpatrzony przy tworzeniu budżetu 
na przyszły rok.  

16.  08.06.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o przycięcie żywopłotu, 
krzewów przy wyjeździe na ulice Prudnicką, 
od strony PP2 w Krapkowicach. 

Ireneusz Żyłka Wydział 
GKI 

Wskazany żywopłot znajduje się na 
terenie Zarządcy PKN ORLEN i to 
w jego obowiązku jest pielęgnacja 
zieleni. Wystąpiono do Zarządcy 
PKN ORLEN w  celu 
wyegzekwowania przeprowadzenia 
tych prac. PKN  ORLEN dokonał 
przycięcia  krzewów w sierpniu 
2011r. 
 

17.  08.06.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o uporządkowanie terenu, 
wymianę  ławek – parking przy wieży 
ciśnień (przy obwodnicy). 

Józef Gut Wydział 
GKI 

Na w/w wniosek zostały zlecone 
roboty porządkowe i naprawcze 
ławek. Prace zostały wykonane. 

 
18.  09.06.2011 Komisja 

Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o poczynienie działań w 
kwestii wyeliminowania zanieczyszczania 
rowów w Rogowie Opolskim – przy ulicy 
Strategicznej. 

Artur Thiel Wydział 
GKI 

Rowy znajdujące się w pasie 
drogowym wojewódzkiej ulicy 
Strategicznej służą do odwodnienia 
tej drogi, w związku z czym prace 
prowadzone oraz ich prawidłowość 
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są w gestii i obowiązku 
Wojewódzkiego Zarządu Dróg w 
Opolu. Wydział GKI wystąpi 
pisemnie do WZD w/w sprawie. 
Zaproponujemy ewentualne 
składowanie drobnicy krzaków do 
dyspozycji Mieszkańców.  
 

19.  09.06.2011 
 
 
 
 
 
 

Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o wykonanie linii „stop” przy 
wyjeździe z ulicy przy Osiedlu „Trzy 
Korale” na ulicę Słowackiego. 

Witold 
Rożałowski 

Wydział 
GKI 

Linię „stop” we wnioskowanym 
terenie wykonano w lipcu br. 
podczas prac przy odtworzeniu 
oznakowania poziomego na Os. 
1000 lecia. 
 

20.  09.06.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o uporządkowanie terenu 
wokół Apteki w Rynku.  

Witold 
Rożałowski 

Wydział  
GKI 

Uporządkowywano teren wokół 
apteki. Straż Miejska monitoruje 
teren wokół apteki. 

21.  09.06.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o wykoszenie traw, krzaków, 
przycięcie drzew w rejonie ulic: Pocztowej, 
Kozielskiej w Krapkowicach. 

Witold 
Rożałowski 

Wydział 
GKI 

 

Wykaszanie traw i krzewów 
prowadzone są na bieżąco zgodnie z 
podpisanymi umowami i zakresem 
tych robót utrzymania zieleni. 
Wykonano prace  ww. rejonie ulic. 
 
 

22.  09.06.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o przeprowadzenie kontroli 
stanu technicznego placów zabaw na terenie 
Miasta i Gminy 

Krzysztof 
Czapluk 

Wydział 
GKI 

 

Przegląd techniczny placów zabaw 
przeprowadzono w czerwcu br. 
W sierpniu przegląd został 
przeprowadzony z udziałem 
Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego. 

23.  09.06.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o poczynienie działań                          
w kwestii przeglądu stanu technicznego, 
wyglądu estetycznego itd. wiat 
autobusowych, przystanków autobusowych 
w Mieście i Gminie. 

Władysław Maj Wydział 
GKI 

 

Nadzór nad stanem technicznym, 
wyglądem estetycznym wiat 
autobusowych, przystanków 
autobusowych w Mieście i Gminie 
prowadzone są na bieżąco i miarę 
możliwości finansowych. 
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W terminie do 15.06.2011 roku 
wszystkie wiaty przystankowe 
zostały oczyszczone wiaty z 
przeszklenia oraz wiaty 
o konstrukcji murowanej. Zostało 
również wykonane uprzątnięcie 
terenu wiat oraz terenu wokół. 
Uzupełniono brakujące kosze na 
śmieci. 
 

24.  14.09.2011 Komisja Spraw 
Społecznych  

Wnioskowano o częstsze  patrole na 
osiedlach blokowych oraz uporządkowanie  
ruchu samochodowego w ulicy Moniuszki 
(rejon przedszkola) 
 

Andrzej 
Malinowski  

Straż 
Miejska  

Straż Miejska bezie patrolować 
 osiedla, w miarę możliwości 
 czasowych, ponieważ aktualny stan 
straży jest dwuosobowy ,a teren 
działalności, to teren całej gmin y. 
Przyjrzano się sprawie ruchu w ulicy 
Moniuszki i ustalono, że jedynym 
możliwym  sposobem,aby rozwiązać 
te n problem ,jest ustawienie znaku 
zakazu zatrzymywania się i postoju 
w wyznaczonych godzinach. 
Rozmawiano w tej sprawie  z 
pracownikami   WGKiL aby podjęli 
dalsze kroki  

25.  14.09.2011 Komisja Spraw 
Społecznych  

Wnioskowano o większą kontrolę w kwestii  
plakatowania ogłoszeń w miejscach 
innych(słupy telegraficzne, drzewa, itd.) niż 
do tego wskazane (miejskie słupy 
ogłoszeniowe) 

Józef Gut Straż 
Miejska  

Straż Miejska będzie kontrolować 
wszelkie nieprawidłowości pod 
względem plakatowania miejsc do 
tego nieprzeznaczonych . 

26.  14.09.2011  Komisja Spraw 
Społecznych  

Wnioskowano  ponownie o dokonanie 
przeglądu znaków drogowych w ulicy 
Krasickiego i ustawienie ich tak, aby był 
zachowany prawidłowy ruch w tej ulicy 
Dokonać naprawy progu zwalniającego w tej 
ulicy . 
 
 

Józef  Gut Straż 
Miejska 

Wydz. GKI 

Wniosek zrealizowano. 
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27.  14.09.2011 Komisja Spraw 
Społecznych  

Wnioskowano o przycięcie  krzewów, 
utrudniających przejście chodnikiem przy  
ul. Ks. Duszy w stronę Starostwa 
Powiatowego. 
 

Józef Gut Wydz. GKI Wniosek zrealizowano. 

28.  14.09.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o postawienie nowego kosza 
na śmieci przy ul. Damrota (w rejonie sklepu 
spożywczego)- uzupełnić kosze na śmieci w 
miejscach, w których kosze uległy 
dewastacji(m.in. Pl. Eichendorffa, 
targowisko miejskie, w rejonie ul. 
Żeromskiego- ul. Dębowa….)  

Józef  
Brzozowski, 

 
Małgorzata 

Szarek 

Wydz. GKI Naprawy i uzupełnienia koszy 
ulicznych są prowadzone na bieżąco  
Mimo ogromnej dewastacji przez 
mieszkańców , uzupełnienie  
i dołożenie koszy  ulicznych 
 zaplanowane jest w I kwartale 
2012r 
 
  

29.  15.09.2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o ustawienie znaku „strefa 
ruchu” przy 5 wjazdach na Osiedle XXX-
lecia 

Krzysztof  
Kowalczuk 

Wydz. GKI Wprowadzenie znaków ruchu 
„Strefa ruchu” nie zostało 
zrealizowane w 2011 roku  

30.  15.09.2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o wykaszanie                                        
i wyczyszczanie ,  przynajmniej raz w roku, 
rowu melioracyjnego w rejonie ul. Krótkiej. 
  

Krzysztof  
Kowalczuk 

Wydz. 
GGR 

Rów melioracyjny w rejonie ulicy 
Krótkiej jest wykaszany i 
czyszczony każdego roku .Ujęty jest 
również w harmonogramie na 2012 
rok . 

31.  15.09.2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o ustawienie dwóch ławek                      
i dwóch stojaków na rowery na cmentarzu w 
Otmęcie 

Józef Gut Wydz. GKI Cmentarz w Otmęcie jest parafialny 
i gmina nie może inwestować 
publicznych pieniędzy 
 .Zaplanowany jest montaż  stojaka 
na rowery . 

32.  15.09.2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o postawienie tablicy z nazwą 
ulica: „Posiłkowa” z zaznaczeniem numerów 
i nazw wszystkich posesji (postawienie 
tablicy, przy wjeździe przed posesją Pana 
Koppe) 

Werner Koppe Wydz. GKI Do realizacji w I kwart. 2012 roku  

33.  15.09.2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o uzupełnienie tablic                      
z nazwami ulic, na wszystkich wioskach 

Werner Koppe Wydz. GKI Po przeprowadzeniu inwentaryzacji 
realizacja nastąpi do końca 
 I kw.2012 roku  
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34.  15.09.2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów 
 

Wnioskowano o uzupełnienie tablic                          
w mieście z nazwami ulic 

Józef  
Brzozowski 

Wydz. GKI Realizowane na bieżąco. 

35.  15.11.2011 Komisja 
Edukacji, Kultury 

i Sportu 

Wnioskowano o postawienie tablic 
informacyjnych przy Al. Jana Pawła II 
określających łatwiejszy dojazd do stadionu 
Sportowego w Otmęcie 

Katarzyna  
Piętka 

Wydz. GKI Wniosek przyjęto do realizacji . 
Planowane wyk onanie oznakowania  
 w terminie do końca  kwietnia  
2012 roku  nie było możliwe ze 
względu  fakt opóźniania terminu  
dostarczenia zamówionych  
tablic informacyjnych . 

36.  16.11.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o podjęcie działań w kwestii 
wyeliminowania parkowania pojazdów 
samochodowych na chodnikach wzdłuż 
ulicy Chopina 

Józef  
Brzozowski 

Straż 
Miejska 
Policja 

Na bieżąco prowadzone są rozmowy  
z kierowcami pojazdów w celu 
wyeliminowania  nieprawidłowego 
parkowania pojazdów wzdłuż ulicy 
Chopina . Na razie są to pouczenia 
kierowców  

37.  16.11.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o ustawienie dwóch koszy na 
śmieci przy ul. 3 Maja w Krapkowicach 

Józef Gut Wydział 
GKI 

Kompleksowe uzupełnienie koszy  
na śmieci w poszczególnych 
częściach miasta zaplanowano w 
okresie kwiecień/maj 2012 rok  

38.  17.11.2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów 

 Wnioskowano o uzupełnienie znaków 
drogowych określających dopuszczalną 
masę tonażu w tabliczki z napisem:                        
”za wyjątkiem ciągników rolniczych”. 

Szczepan Bryś Wydział 
GKI 

Przeprowadzona zostanie  
inwentaryzacja  oznakowania  
wymagającego uzupełnienia  o 
wnioskowane tabliczki 
informacyjne. Termin realizacji do 
końca I kw.2012 roku . 

39.  17.11.2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o postawienie kontenera na 
boisku LZS w Dąbrówce Górnej                              
z przeznaczeniem na szatnie dla 
zawodników piłki nożnej. 

Artur 
Thiel 

Wydział 
GKI 

Wydz. GKI nie ma w zakresie 
swoich obowiązków realizacji tego 
typu zadań –na to zadanie nie 
zaplanowano  środków finansowych  
w roku 2012  .Wstępna określona 
wartość zadania  ok.54 tyś.zł. brutto 
( kontener sanitarny  ze zbiornikiem 
na fekalia  o poj./10m3) bez robót 
towarzyszących  
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17.11.2011 

 
Komisja  

Gospodarki i  
Finansów 

 
Wnioskowano o zabezpieczenie terenu 
wokół wapienników (grozi zawaleniem) 
przy ul. Opolskiej. 

 
Józef 
Gut 

 
Wydział 

GKI 

 
Przeprowadzono wizję lokalną 
obiektu wapiennika, będącego we 
wł. gminy w dniu 24.11.2011r.  
W stanie obecnym wapiennik 
wymaga zabezpieczenia pewnych 
elementów konstrukcji oraz 
uporządkowania wokół terenu . 
Obiekt wpisany do rejestru 
zabytków, wymaga wszelkich 
uzgodnień z konserwatorem 
zabytków. Pozostałe dwa wapienniki 
są we wl. prywatnego właściciela. 
 

40.  17.11.2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o pozostawienie otwartej dla 
mieszkańców bramy na cmentarzu 
komunalnym w Krapkowicach – od strony 
Osiedla 1000- lecia 

Witold  
Rożałowski 

Wydział 
GKI 

Wniosek zrealizowano. 
 Brama jest otwarta ,umożliwiając 
mieszkańcom przejście na cmentarz 
komunalny   od strony Osiedla   
Powstańców Śląskich ,Oś. 1000- l 
 

41.  17.11.2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o namalowanie pasów 
poziomych wzdłuż ul. Ks. Koziołka 
umożliwiających łatwiejszy dojazd do 
ścieżki rowerowej. 

Witold 
Rożałowski 

Wydział 
GKI 

Oznakowanie zrealizowano . 

42.  17.11.2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o usunięcie chwastów    
z chodnika przy ul. Sądowej (koło Szpitala) 

Andrzej Krajka Wydział 
GKI 

 
Zadanie zlecono do realizacji . 

43.  17.11.2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o przycięcie koron drzew, 
ewentualne usunięcie drzew przy wyjeździe 
z ulicy Kozielskiej na Obwodnicę 
Raciborską- drzewa ograniczają widoczność.  

Szczepan Bryś Wydział 
GGR 

Zadanie wykonane przez zarządcę  
drogi -GDDKiA  

44.  14.12.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o dokonywanie częstszych 
patroli wokół baru „Wiedźma” przy 
skrzyżowaniu ulic Sądowej i Prudnickiej. 

Józef Gut Straż 
Miejska 
Policja 

Przeprowadzono rozmowę 
 z właścicielem baru. Poproszono 
właściciela o zgłaszanie Straży 
Miejskiej lub Policji o wszelkich 
incydentach. Miejsce to, strażnicy 
objęli specjalnym nadzorem . 
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45.  14.12.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o wyeliminowanie przez 
właściciela złomowiska przy ulicy Opolskiej 
zakłócenia ciszy nocnej przez psy 
przebywające na złomowisku. 

Józef  
Brzozowski 

Straż 
Miejska 

Przeprowadzono rozmowę 
 z właścicielem złomowiska  przy 
ulicy  Opolskiej. Poinformowano  
właściciela  o konsekwencjach 
 nieprzestrzegania wykroczenia 
 tj. zakłócania ciszy nocnej przez psa  
 

46.  14.12.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowanie o uporządkowanie terenu 
wokół Pomnika Ofiar Wojen przy ul. 
Wolności. 
 

Ireneusz Żyłka Wydział 
GKI 

Wniosek zrealizowano . 

47.  14.12.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o wyrównanie 
niebezpiecznych dla ruchu pieszego 
„wertepów” na chodniku przy ul. 
Kili ńskiego (obok bloku nr.11) 

Józef Gut Wydział 
GKI 

Przeprowadzona zostanie wizja 
lokalna  w celu określenia zakresu i 
kosztów przeprowadzenia remontu 
tego odcinka chodnika.W przypadku 
posiadania środków finansowych 
zadanie wykonane zostanie do końca 
miesiąca września 2012 r. 

48.  14.12.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o podjęcie działań w kierunku 
lepszej pielęgnacji m. in. nawadniania nowo 
posadzonych drzewek wzdłuż ulicy 3- Maja 

Józef Gut Wydział 
GKI 

W wyniku przetargu została 
wyłoniona firma  na utrzymanie 
zieleni w mieście. Bezpośredni 
nadzór  nad jakością usług sprawuje 
na bieżąco Wydz.GGR- wniosek jest 
realizowany na bieżąco . 

 
 
WNIOSKI  ORGANIZACYJNE  ZGŁOSZONE  W  I PÓŁROCZU 20 11  ROKU 

 

Lp. Data 
posiedzenia 

 

Rodzaj 
posiedzenia 

 
Treść wniosku 

 
Kto zgłosił 

Kto realizuje Informacja o sposobie realizacji 
wniosku 

1.  01.02.2011 Komisja 
Edukacji, Kultury 

i Sportu 

Wnioskowano, aby skład Gminnej Rady 
Sportu rozszerzyć o członków Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu (po upływie 
kadencji aktualnej rady). 

Andrzej Krajka Wydział Oświaty  Rozszerzono skład Gminnej Rady 
Sportu z siedmiu do jedenastu 
osób. Skład nowo powołanej Rady 
w marcu br. przedstawia się 
następująco: pan Józef Brzozowski 
(radny), pan Andrzej Krajka 
(radny), pan Norbert Suchy 
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(radny), pan Bertold Szywalski 
(przedstawiciel klubów i   zrzeszeń 
sportowych), pan Łukasz  Bogdan 
(przedstawiciel klubów i  zrzeszeń 
sportowych), pan 
Waldemar Stolarek (przedstawiciel 
klubów i zrzeszeń sportowych), 
Pan  Romuald Haraf 
(przedstawiciel 
UMiG),  pan Harald Brol 
(przedstawiciel UMiG),  pani 
Małgorzata Meisner 
(przedstawiciel UMiG), pan 
Dariusz Kandziora (nauczyciel 
ZSS Nr 1), pan Andrzej Brożyna 
(nauczyciel PG Nr 2). 

2.  01.02.2011 Komisja 
Edukacji, Kultury 

i Sportu 

Rozważyć przeprowadzenie debaty 
społecznej nt. wprowadzenia w Gminie 
priorytetowych dyscyplin sportowych. 

Andrzej Krajka Wydział Oświaty  Gminna Rada Sportu prowadzi 
debatę społeczną,  rozstrzygnięcia 
zapadną przy opiniowaniu budżetu 
na 2012 rok. 
 

3.  01.02.2011 Komisja 
Edukacji, Kultury 

i Sportu 

Rozważyć stworzenie odpowiednich 
warunków na hali widowiskowo-sportowej 
im.  Wł.  Piechoty sprzyjających rozwojowi 
kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej. 

Andrzej Krajka Wydział Oświaty  Gminna Rada Sportu wnioskowała 
o  termomodernizację hali i będzie 
wykonywany audyt. 
 
 

4.  01.02.2011 Komisja 
Edukacji, Kultury 

i Sportu 

Przyjąć nowe kryteria przyznawania 
stypendiów sportowych - ustalenie kryteriów 
powinno znajdować się w gestii nowo 
wybranej Rady Sportu. 

Komisja 
Edukacji, 

Kultury i Sportu 

Wydział Oświaty  Zostanie przygotowana nowa 
uchwała w  sprawie kryteriów 
przyznawania stypendiów 
sportowych. Gminna Rada Sportu 
zaproponowała swoje kryteria, 
które zostaną uwzględnione w 
nowelizacji uchwały. 

5.  02.02.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o rozeznanie możliwości 
budowy w Krapkowicach schroniska dla 
bezdomnych zwierząt dla kilku gmin 
ościennych. 

Ireneusz Żyłka Wydział GGR Nowelizacja ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 
która wchodzi w życie 1 stycznia 
2012 r. wprowadza szereg zmian i 
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nowych obowiązków dla gmin w 
dziedzinie gospodarki odpadami, 
w tym również w zakresie 
problemu bezdomnych zwierząt. 
Ewentualna budowa wspólnego dla 
kilku gmin schroniska dla 
bezdomnych zwierząt musi być 
rozpatrywana w świetle nowych 
przepisów. W chwili obecnej 
gminy Gogolin i Zdzieszowice 
posiadają umowy ze schroniskami 
i z ich punktu widzenia problem 
nie jest tak uciążliwy jak 
w przypadku Krapkowic. 
Natomiast w gminach wiejskich 
zjawisko bezdomności zwierząt nie 
jest tak powszechne jak 
w miastach. Prowadzimy obecnie 
rozmowy ze schroniskami w 
Kędzierzynie-Koźlu i Tarnowskich 
Górach. 

6.  02.02.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o umieszczenie na łamach 
prasy lokalnej informacji o możliwości 
odbioru w Urzędzie Miasta worków na 
odchody psie, jak również o karalności 
właścicieli psów w przypadku niesprzątania 
po swoich psach odchodów w miejscach 
publicznych. Wskazana również akcja 
edukacyjno-promocyjna w szkołach. 

Ireneusz Żyłka Wydział GGR W dniu 5 kwietnia 2011r. w 
Tygodniku Krapkowickim 
(wydanie Nr 14/5 kwietnia 2011) 
oraz równolegle na stronie 
internetowej UMiG w 
Krapkowicach ukazał się artykuł 
pt. „Sprzątaj po swoim pupilu - 
obowiązki właściciela”, 
informujący o możliwości 
nieodpłatnego nabycia w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Krapkowicach 
jednorazowych woreczków 
służących do zbierania psich 
odchodów, które następnie należy 
umieszczać w specjalnie 
oznaczonych koszach zakupionych 
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przez Miasto. Ponadto w artykule 
przypomniano osobom mającym 
zwierzęta domowe o ich 
obowiązkach wynikających 
z regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy tj. 
rejestracji psa, sprzątaniu po nim, 
sprawowaniu właściwej opieki nad 
pupilem oraz o jego 
wyprowadzaniu w miejscach 
publicznych. 
Dodatkowo szukając nowych 
właścicieli dla bezdomnych psów 
w ramach informacji 
zamieszczanej na lokalnych 
tablicach ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej przypominano 
właścicielom psów 
o sprawowaniu właściwej opieki 
nad nimi.  
 

7.  02.02.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o rozważenie 
dwuzmianowości pracy strażników Straży 
Miejskiej. 
 
 
 
 
 
 

Józef Gut 
Józef 

Brzozowski 

Komendant 
Straży Miejskiej 

W dniu 30 sierpnia br. Burmistrz 
Krapkowic ogłosił nabór 
kandydatów na stanowisko  
strażnika Komendy Straży 
Miejskiej  w Krapkowicach. 
Termin składania ofert upływa 12 
września br. Zwiększenie liczby 
etatów w Straży Miejskiej pozwoli 
w  przyszłości na wprowadzenie  
dwuzmianowości pracy 
strażników. 

8.  02.02.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o rozpatrzenie zagadnienia 
dot. możliwości wydzierżawienia terenów 
przy WTZ (od strony ul. 3 Maja). 

Józef 
Brzozowski 

Wydział GGR Przeprowadzono wywiad w terenie 
przy udziale przedstawiciela TBS i 
WTZ. Teren ten obejmuje kilka 
działek geodezyjnych, jest 
ogrodzony i stanowi jedną całość 
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obejmującą Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, mieszkanie 
komunalne, boiska sportowe oraz 
ogródek działkowy. W pierwszej 
kolejności należy określić cel na 
jaki ma być przeznaczona 
dzierżawa. Ewentualne 
przeznaczenie części tego terenu 
pod dzierżawę wymaga zmiany 
sposobu użytkowania działek. 
Pociąga to za sobą znaczne koszty, 
które należy zabezpieczyć w 
budżecie Gminy.     
 

9.  03.02.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Dokonać bilansu strat i zysków – parking 
przy ul. Damrota w Krapkowicach. 

Andrzej 
Małkiewicz 

TBS „ZGM” Strefę płatnego parkowania przy 
ul. Damrota wprowadzono 
Uchwałą Rady Miejskiej Nr 
XXVIII/306/2009 z  dnia  
30.12.2009r. Natomiast faktyczne 
funkcjonowanie strefy rozpoczęto 
4 mają 2010r. Wydatki i wpływy 
z tego tytułu kształtują się 
następująco: -koszt zakupu i 
montażu „parkomatu” 13.810zł.-
koszt oznakowania strefy  850zł. -
przychody za okres od 4.05.2010- 
31.12.2010r. (parkomat) 
8.910,70zł -przychody za okres jw. 
z abonamentów 1.440zł-przychody 
(wezwania do zapłaty) 2.505zł. 
Jak wynika z przedstawionego 
wyliczenia pozostała niewielka 
kwota, która winna być 
skompensowana najbliższymi 
wpływami ze strefy. 
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10.  13.04.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg                               
i Autostrad z wnioskiem (wniosek poparty 
petycją mieszkańców) w sprawie 
postawienia ekranów akustycznych przy 
autostradzie od strony Otmętu-rejon ulicy 
Górnej. 

Józef 
Brzozowski 

Wydział GKI 
Wydział GGR 

Do dnia 31.08.2011 r. do Urzędu 
Miasta i Gminy w Krapkowicach 
nie wpłynęła żadna petycja 
mieszkańców ulicy Górnej 
w sprawie ustawienia ekranów 
akustycznych, co było warunkiem 
wystąpienia przez Gminę 
z wnioskiem do GDDiA. 
 
 

11.  13.04.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o rozważenie sprzedaży 
mieszkań, które mieszczą się przy obiekcie 
PSP Nr 4 w Krapkowicach – rozważyć 
możliwość podziału geodezyjnego odrębnej 
działki dla budynku mieszkalnego pod 
warunkiem oddzielenia (zamurowania 
przejścia) części szatni znajdującej się pod 
budynkiem mieszkalnym. 

Komisja Spraw 
Społecznych 

Wydział GGR Sprawa została szczegółowo 
przedstawiona na Komisji 
Gospodarki i Finansów w dniu 
09.06.2011 r. Komisja zajęła 
stanowisko o niewyznaczeniu do 
sprzedaży lokali mieszkalnych 
znajdujących się przy placówkach 
oświatowych jak również przy 
WTZ w Krapkowicach. Istnieje 
możliwość wykonania remontów 
we własnym zakresie (m.in. 
ocieplenie budynków, wymiana 
okien, naprawa dachu) po 
uzgodnieniu z właścicielem, z 
uwzględnieniem poniesionych 
nakładów w czynszu. 

12.  14.04.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o podjęcie działań w celu 
uświadomienia mieszkańców  Gminy  
o niezanieczyszczaniu środowiska poprzez 
spalanie w kotłowniach domowych 
plastików i  innych szkodliwych materiałów 
opałowych (działania w formie apeli do 
mieszkańców, sołtysów, szkół, itd. -  
również na łamach prasy lokalnej). 

Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wydział GGR W związku ze zbliżającym się 
sezonem grzewczym 
zamieszczono na stronie 
internetowej Urzędu Miasta i 
Gminy w Krapkowicach oraz w 
lokalnej prasie informacje 
dotyczące skutków ekologicznych 
wynikających ze spalania 
w kotłowniach domowych 
tworzyw sztucznych, plastików i 
innych szkodliwych materiałów. 
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13.  14.04.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

W umowie wydzierżawienia nieruchomości 
w  drodze przetargu (kompleks rekreacyjno-
wypoczynkowy „GOLD”) należy zaznaczyć 
o udostępnieniu dla wszystkich akwenu bez 
wprowadzenia opłat. 

Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wydział GGR Na 16 września 2011 r. został 
ogłoszony przetarg ofertowy na 
wydzierżawienie kompleksu 
rekreacyjno-wypoczynkowego 
"GOLD", w którym zapisany 
został warunek, że  teren powinien 
pozostać ogólnodostępny.    Po 
rozstrzygnięciu przetargu w 
umowie dzierżawy warunek ten 
również zostanie ujęty. 
 

14.  14.04.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

W umowach użyczenia nieruchomości 
gruntowych na rzecz LZS należy zaznaczyć 
o udostępnieniu obiektów sportowych 
instytucjom pozostającym na wioskach. 

Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wydział GGR We wszystkich umowach 
użyczenia znalazł się zapis, w 
którym zobowiązano LZS-y  do 
udostępniania przedmiotu 
użyczenia na potrzeby sołectw, w 
oparciu o odrębne umowy zawarte 
z Gminą. 

15.  14.04.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o rozważenie możliwości 
zamiany działek pomiędzy Gminą 
Krapkowice, a Firmą „TRANSMIX”. 

Józef 
Brzozowski 

Wydział GGR Gmina Krapkowice nie posiada 
nieruchomości, która mogłaby być 
przedmiotem zamiany.  
 

16.  14.04.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o poczynienie działań 
zmierzających do likwidacji bocznicy 
kolejowej w ulicy Opolskiej wraz                             
z przejazdem kolejowym, jak również 
zachowania prawidłowego stanu 
technicznego tej ulicy i poboczy na odcinku 
Zakładów Papierniczych. 

Krzysztof 
Czapluk 

Wydział GKI Zarządcą drogi jest Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, który w ramach 
remontu i  rozbudowy planuje 
likwidację dróg kolejowych. 

17.  08.06.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano, aby na każdym posiedzeniu 
komisji uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Dzielnicowych Powiatowej Policji                            
w Krapkowicach. 

Ireneusz Żyłka Biuro Rady 
Miejskiej 

W dniu 26 sierpnia 2011r. wysłano 
pismo (podpisane przez 
Przewodniczącego Komisji) do 
Komendanta Policji odnośnie 
oddelegowania  na każde 
posiedzenie Komisji Spraw 
Społecznych Naczelnika Wydziału 
Dzielnicowych.  
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18.  08.06.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o zobowiązanie zarządców 
cmentarzy w Krapkowicach do ustawienia 
przy wejściach na cmentarze stojaków na 
rowery. 

Małgorzata 
Szarek 

Ireneusz Żyłka 

Wydział GKI W sierpniu br. wykonano stojaki 
rowerowe dla 8 szt. rowerów wraz 
z wybrukowaniem terenu wokół. 

19.  09.06.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wystąpić z pismem do 
Nadzoru Budowlanego w sprawie nakazu 
dokonania rozbiórki obiektów, grożących 
niebezpieczeństwem budowlanym, (obiekty 
Zakładach Papierniczych). 

Krzysztof 
Czapluk 

Wydział GKI Dla należytego przygotowania 
wniosku do Nadzoru Budowlanego 
o przeprowadzenie kontroli 
obiektów budowlanych, należy 
precyzyjnie podać, które obiekty 
wskazać do kontroli oraz ich 
lokalizację (nr działki, nr 
ewidencyjny obiektu). Wynika to z 
rozległości i zabudowy 
 byłych   Zakładów Papierniczych. 

20.  09.06.2011 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o wystąpienie Gminy 
z Krapkowickiego Stowarzyszenia Rozwoju 
Gospodarczego i Promocji. 

Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wydział 
Promocji  
i Rozwoju 

Gospodarczego 

Z dniem 1 lipca 2011 r. Gmina 
Krapkowice wystąpiła ze 
Stowarzyszenia na podstawie 
uchwały Rady Miejskiej 
w  Krapkowicach z  dnia 
15.06.2011r. w sprawie 
wystąpienia ze  stowarzyszenia (nr 
VI/84/2011). 

21.  15.11.2011 Komisja 
Edukacji, Kultury 

i Sportu 

Wnioskowano o rozpowszechnienie na 
stronach internetowych, w prasie lokalnej, na 
słupach ogłoszeniowych, przez 
administratorów  zasobów mieszkaniowych 
(TBS, Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
Wspólnoty Mieszkaniowe) informacji                      
o obowiązku rejestrowania psów 

Witold 
Rożałowski 

Wydział 
GGR 

Informacja rozpowszechniana jest 
na bieżąco ,efektem czego jest 
systematycznie zwiększająca się 
liczba osób rejestrująca psy. 

22.  15.11.2011 Komisja 
Edukacji, Kultury 

i Sportu 
 

Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o rozważenie do następnego 
posiedzenia komisji zagadnienia dot. 
ewentualnego ustalenia harmonogramu 
dyżurów radnych . 

Katarzyna  
Piętka 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

Takie dyżury ustanowiono. 
 Wcześniej  radni dyżurowali  w 
każdy poniedziałek od godz. 16oo-
1700.  
Ze względu na brak  
 zainteresowania ze strony 
 mieszkańców dyżurami , 
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 zmieniono odbywanie dyżurów na  
pierwszy poniedziałek każdego 
miesiąca  

23.  17.11.2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o przygotowanie na Sesję 
Rady w dniu 23 listopada 2011r. projektu 
uchwały w sprawie wystosowania apelu do 
Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie 
rządowego programu systematycznego 
pogłębienia koryta rzeki Odra.  

Witold 
Rożałowski 

Wydział 
GGR 

Wniosek zrealizowano. 

24.  16.11.2011 Komisja Spraw  
Społecznych 

 
 
 

Wnioskowano o wykreślenie z Projektu 
Uchwały Nr 6 w sprawie opłaty od 
posiadania psów, paragrafu nr 6 dotyczącego 
„opłaty od posiadania psów nie pobiera się                 
z tytułu posiadania jednego psa 
utrzymywanego przez właściciela do 
pilnowania budynku mieszkalnego nie 
wchodzącego w skład gospodarstwa 
rolnego” 

Józef 
Brzozowski 

Wydział 
Podatków i Opłat 

Lokalnych 

Projekt uchwały sporządzono 
zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem  

25.  16.11.2011 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano aby Straż Miejska i Policja na 
każde posiedzenie komisji przedkładały 
informacje pisemne nt bieżącej ich 
działalności 

Ireneusz  
Żyłka 

Straż Miejska 
Policja 

Informacje takie będą 
 przedkładane na posiedzenia 
komisji w formie pisemnej  

26.  17.11.2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano  o przygotowywanie 
projektów uchwał formatu A4 

Krzysztof 
Czapluk 

Naczelnicy i 
Kierownicy 
Wydziałów 

Wniosek realizowany na bieżąco . 

27.  17.11.2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o ponowne monitowanie do 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie 
obrysowania drogi- ul. Opolskiej pasmami 
poziomymi od Dąbrówki Górnej do 
Krapkowic 

Krzysztof 
Czapluk 

Wydział  
GKI 

Wysłano ponownie pisemne 
ponaglenie do Zarządu Dróg Woj. 
 wraz wyznaczeniem 
 ostatecznego terminu realizacji 
oznakowania poziomego    

28.  17.11.2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o zaangażowanie osób 
bezrobotnych w okresie zimowym                           
w porozumieniu z Urzędem Pracy, do 
przeprowadzania dzieci idących do /ze 
szkoły w godzinach porannych i 
popołudniowych przez przejścia dla 
pieszych przy skrzyżowaniach ulic Księdza  

Witold 
Rożałowski 

Wydział GKI 
Wydział Oświaty 

Temat będzie podjęty w okresie 
zimowym w roku szkolnym 
2012/2013 
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Koziołka    i Kilińskiego oraz Głowackiego i 
Szkolnej 

29.  13.12.2011 Komisja 
Edukacji, Kultury 

i Sportu 

Wnioskowano o umieszczenie na stronach 
internetowych (Krapkowickiego Domu 
Kultury, Miejskiej i Gminnej Bibliotece 
Publicznej , Urzędu Miasta i Gminy) oferty 
wyjazdu dzieci i młodzieży w czasie ferii 
zimowych 2012 r. na lodowisko do Opola 

Komisja 
Edukacji, 

Kultury i Sportu 

KDK, MiG BP,  
Wydział 
Promocji i 
Rozwoju 
Gospodarczego 

Informacja została umieszczona na  
stronach internetowych  urzędu  
KDK, MiGBP 

30.  13.12.2011 Komisja, 
Edukacji Kultury 

i Sportu 

Wnioskowano o rozważenie w latach 
kolejnych propozycji organizacji posiedzeń 
komisji wyjazdowych do szkół i przedszkoli 
na terenie gminy Krapkowice. 

Witold 
Rożałowski 

Przewodniczący 
Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu 

Komisje wyjazdowe  do szkół    
i przedszkoli  będą organizowane, 
po uprzednim uzgodnieniu terminu 
przez  przewodniczącego komisji  
z dyrektorami placówek  

31.  15.12.2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów 

 Wnioskowano o rozważenie 
rozdysponowania worków do segregacji 
odpadów na sołectwa poprzez sołtysa lub 
Firmę Veolia, w trakcie odbierania odpadów 
segregowanych i pozostawiania takiej  liczby 
worków, jaka jest odbierana z danej posesji 
 

Artur  
Thiel 

Wydział GGR Rozdysponowanie , poprzez 
 Sołtysów, worów do segregacji , 
z powodzeniem  jest realizowane 
w Kórnicy , Steblowie i Żużeli 
Zarówno ze strony Firmy Veolia 
 jak i ze strony sołtysów 
 pozostałych sołectw nie ma 
 żadnych przeszkód aby taki model 
 był realizowany,jeżeli zajdzie taka 
potrzeba. Jedynym warunkiem jest 
ewidencjonowanie wydawanych 
worków przez sołtysów ,co jest 
konieczne do rozliczenia faktur za 
ich zakup przez gminę . 
 
 
 

32.  15.12.2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o przygotowywanie bardziej 
szczegółowych uzasadnień projektów 
uchwał oraz czytelniejszych kart map 
stanowiących załączników do uchwały 

Witold 
Rożałowski 

Józef  
Brzozowski 

Wydziały  
Urzędu 

Wniosek został przekazany do 
wszystkich wydziałów urzędu 
jednostek organizacyjnych – 
wniosek jest realizowany  
prawidłowo  
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33.  15.12.2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o przygotowanie do 
najbliższej sesji informacji nt. zysków i strat 
jakie uzyska/poniesie gmina z tytułu 
tworzenia Zespołów Szkolno- 
 Przedszkolnych 

Krystian 
Unsner 

Wydział  
Oświaty 

Informacja taka została 
przedłożona radnym na sesji RM  
w dniu 28 .XII.2011r. 

34.  15.12.2011 Komisja 
Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o podjęcie działań w celu 
zakończenia spraw formalno-prawnych 
związanych z przejęciem przez gminę 
nieruchomości w Żywocicach (teren przy 
budynku byłego Baru)  

Szczepan Bryś Wydział  
GKI 

Wystąpiono  do Starostwa 
 Powiatowego  z wnioskiem  
 o nieodpłatne przejęcie 
 przedmiotowego terenu na rzecz 
Gminy Krapkowice .W chwili 
obecnej została wszczęta 
 procedura skomunalizowania 
 działki obejmującej ulicę 
 Kozielską  na rzecz Powiatu 
 Krapkowickiego. Dopiero po 
 wydaniu decyzji komunalizacyjnej 
 Powiat będzie mógł przystąpić 
do wydzielenia geodezyjnego 
przedmiotowych działek  
i przekazania ich gminie . 
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