INFORMACJA Z REALIZACJI WNIOSKÓW
ZGŁOSZONYCH W 2010 ROKU
Rada Miejska w Krapkowicach składa się z 21 radnych. Kadencja Rady
trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Ostatnie wybory samorządowe odbyły się
21 listopada 2010 roku (VI kadencja: 2010-2014).
Przedstawiamy informację z realizacji wniosków zgłoszonych przez
krapkowickich radnych (V i VI kadencji) w 2010r. W niniejszej informacji
nie ujęto wniosków zgłaszanych na sesji, gdyŜ odpowiedzi na nie udzielane
są w trakcie obrad. Informacja nie zawiera równieŜ wniosków, które nie
zostały przyjęte poprzez głosowanie na posiedzeniach komisji – głównie
ze względów finansowych.
W 2010 roku do realizacji zgłoszono 65 wniosków, w tym
o charakterze finansowym (13), gospodarczym (15), porządkowym (16)
i organizacyjnym (21).
Wnioski skierowano do odpowiednich osób i komórek organizacyjnych
odpowiedzialnych za ich realizację (tabela poniŜej).
Lp.

Wykaz osób i komórek organizacyjnych,
do których skierowano wnioski

Liczba
wniosków

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Skarbnik Miasta
Biuro Rady Miejskiej (Biuro RM)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (Komisja Rewizyjna)
Komisja ds. Odznaczeń
Radca Prawny UMiG
Wydział Organizacyjny
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu (Wydział Oświaty)
Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska (Wydział GGR)
Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (Wydział GKI)
Krapkowicki Dom Kultury (KDK Krapkowice)
StraŜ Miejska w Krapkowicach (StraŜ Miejska)
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZGM”
Sp. z o. o. (TBS „ZGM”)
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. (Spółka „WiK”)
Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Krapkowice Sp. z o.o.
(Spółka OSiR)

1
2
7
1
1
1
1
1
12

11.
12.
13.
14.
15.
16.

5
32
1
3

Większość wniosków została zrealizowana (40), szczególnie te, które
nie wymagały duŜych nakładów finansowych. Pozostałe są w trakcie
realizacji, a ich zakończenie zaplanowano w pierwszym półroczu 2011 r.
W przypadku 13 wniosków, brak środków finansowych lub odpowiednich
podstaw prawnych uniemoŜliwia ich wykonanie.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wnioski zgłosiło
szesnastu radnych oraz dwie komisje (V i VI kadencji).

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Imię i nazwisko radnego
lub nazwa komisji

Szczepan Bryś (V, VI)
Józef Brzozowski (V, VI)
Arnold Donitza (V)
Iwona Gajda (V)
Weronika Gucman (V)
Józef Gut (V, VI)
Werner Koppe (V, VI)
Andrzej Krajka (V, VI)
Władysław Martynowski (V)
Henryk Miszke (V)
Witold RoŜałowski (V, VI)
Karol Stach (V)
Norbert Suchy (VI)
Tomasz Szwed (V)
Krystian Unsner (V, VI)
Ireneusz śyłka (V, VI)
Komisja Spraw Społecznych
Komisja Gospodarki i Finansów

Liczba zgłoszonych wniosków
w 2010r.
F

G

P

O

Razem

1
1
1
6
1
1
1
2
1
-

1
1
1
1
5
2
1
2
1
3
-

2
3
1
1
1
1
3
2
-

1
1
1
2
2
1
1
6
1
2
1
1
1
1
1

4
5
4
3
2
1
8
1
14
3
5
2
1
1
2
6
7
1

Wyjaśnienie - wnioski: F - finansowe, G - gospodarcze, P - porządkowe, O – organizacyjne
(V) - Radny V kadencji, (VI) - Radny VI kadencji

1
3
5

Krapkowice, dn. 31 marca 2011r.

1

WNIOSKI FINANSOWE ZGŁOSZONE W 2010 ROKU
Lp.

Data
posiedzenia

Rodzaj
posiedzenia

1.

16.02.2010

Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu

2.

17.02.2010

Komisja Spraw
Społecznych

3.

18.02.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

4.

18.02.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

5.

18.02.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

6.

18.02.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

7.

21.09.2010

Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu

8.

21.09.2010

Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu

9.

21.09.2010

Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu

Treść wniosku

Kto zgłosił

Kto
realizuje

Informacja o sposobie
realizacji wniosku

Wnioskowano
o
wykonanie
w
przyszłym
sezonie zimowym
większego
lodowiska
w Krapkowicach (na Placu Eichendorffa) oraz
dwóch
mniejszych
lodowisk
w wybranych
wioskach gminnych.
Komisja
poparła
wniosek Rady Sołeckiej
w Gwoździcach dot. dofinansowania w kwocie
14.000,00zł remontu budynku po byłej szkole
podstawowej, stanowiącego własność gminy.

Władysław
Martynowski

Wydział
Oświaty

Wniosek przyjęto do realizacji. Środki
finansowe
na
uruchomienie
lodowisk
w sezonie zimowym
2010/2011
będą
planowane.

Komisja Spraw
Społecznych

Skarbnik
Miasta

PowyŜsze dofinansowanie moŜe nastąpić
ewentualnie dopiero w drugim półroczu
2011 roku, pod warunkiem posiadania
środków finansowych.

Władysław
Martynowski

Wydział GKI

Ze względu
na ograniczone środki
finansowe w dziale przeznaczonym na
remonty dróg zostaną wykonane jedynie
niezbędne
naprawy
nawierzchni
przedmiotowych
chodników.
Zadanie
obejmuje duŜy zakres prac, dlatego
naleŜałoby
przewidzieć
wykonanie
w okresie kilku lat.

Władysław
Martynowski

Wydział GKI

Brak środków w budŜecie na rok 2011r.

Karol Stach
Szczepan Bryś

Wydział GKI

Krystian Unsner

Wydział GKI

Władysław
Martynowski

Wydział
Oświaty
Skarbnik
Miasta
Skarbnik
Miasta

Brak środków w budŜecie na rok 2011r.
Wykonane
zostaną
tylko
niezbędne
remonty istniejących nawierzchni.
Koszt wykonania remontu chodnika wynosi
ok. 20 tys. zł. Brak środków w budŜecie na
rok 2011r.
Brak środków w budŜecie uniemoŜliwia
podjęcie dodatkowych zadań, nieujętych
w 2011 roku.

Ponowiono
wnioski
w sprawie
wykonania
remontów chodników przy ulicy Limanowskiego
(od ul. Krasińskiego do Zakładu Gazowniczego),
wzdłuŜ bloków przy ul.Limanowskiego nr 3, nr 7
i 9 oraz nr 11; przy ul. Pocztowej wzdłuŜ bloków
nr 1 i 3; przy ul. Szkolnej wzdłuŜ bloków nr 8,
10 i 12; przy ul.Konopnickiej jak równieŜ od
Zakładów Papierniczych wzdłuŜ ulicy Opolskiej
do centrum miasta.
Wnioskowano o ujęcie w planie inwestycji zadań
pn. wykonanie drogi ulica Limanowskiego
(za torami); wykonanie drogi i chodnika na
Osiedlu Kwiatów.
Wnioskowano
o
wykonanie
ulicy
Polnej
w śywocicach i ulicy Parkowej w Rogowie
Opolskim.
Wnioskowano o wykonanie remontu chodnika
przy
Publicznym
Przedszkolu
Nr
6
w Krapkowicach.
Wnioskowano o ujęcie w planie budŜetowym na
2011 rok zadania pn. „Budowa boiska szkolnego
przy
Publicznym
Gimnazjum
Nr
2
w Krapkowicach.
Wnioskowano o naleŜne subwencje oświatowe
dla
Szkół Stowarzyszeniowych w Steblowie
i śuŜeli.

Wnioskowano o wyznaczanie (co roku 2 godz.
dziennie) w budŜecie środków finansowych na
wejściówki na pływalnię dla dzieci w okresie
wakacji.

Arnold Donitza
Henryk Miszke

Ireneusz śyłka

Wydział
Oświaty

W 2010 roku Szkoły Stowarzyszeniowe
w Steblowie i śuŜeli otrzymały dodatkowo
100.000 zł dotacji, co zaspokoiło ich
potrzeby. W 2011 r. uwzględniono poziom
dotacji z 2010 roku.

Wydział
Oświaty
Skarbnik
Miasta

W roku 2010 wniosek uwzględniono.
W 2011 roku jeśli sytuacja finansowa
Gminy
pozwoli
wniosek
będzie
kontynuowany.

10.

21.09.2010

Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu

Wnioskowano o wyznaczenie w budŜecie
środków finansowych na utrzymanie stadionu
sportowego i hali sportowej w Otmęcie,
rozwaŜając przyszłościowo przekazanie tych
obiektów w zarząd Spółce OSiR.

Władysław
Martynowski

Skarbnik
Miasta
Wydział
Oświaty
Spółka OSiR

11.

21.09.2010

Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu

Wnioskowano o wyznaczenie w budŜecie
środków finansowych na odbudowę kortów
tenisowych na stadionie w Otmęcie i na terenie
koło Metsa Tisue w Krapkowicach.

Władysław
Martynowski

Skarbnik
Miasta
Wydział
Oświaty
Spółka OSiR

12.

28.12.2010

Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu

Wnioskowano o rozwaŜenie wprowadzenia,
wzorem poprzedniego roku, darmowego wstępu
na basen krapkowicki dla dzieci szkolnych
w okresie ferii zimowych i letnich.

Ireneusz śyłka

Wydział
Oświaty

13.

28.12.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano
o
rozwaŜenie
wykorzystania
w 2011 roku przez Rady Sołeckie środków nie
wykorzystanych w 2010r. z tzw. Funduszu
Sołeckiego 2010 roku.

Werner Koppe

Skarbnik
Miasta

Otrzymano środki finansowe na utrzymanie
stadionu sportowego. Umową z dnia
1.04.2010r. przekazano w zarząd stadion
sportowy wraz z infrastrukturą przy
ul. Olimpijskiej
1
w
Krapkowicach.
Niezbędne środki na remont basenu
kąpielowego
zostały
zabezpieczone.
Aneksem
nr
1
do
tej
umowy
z dnia 30.09.2010r. doprecyzowano, Ŝe
Zleceniobiorca przejmie korzyści i cięŜary
z tytułu administrowania nieruchomością od
dnia 1.01.2011r. Od 01.01.2011r., zgodnie
z
zawartą
umową
z TBS
„ZGM”
w Krapkowicach,
za
utrzymanie
hali
sportowej przy ul.Kilińskiego Gmina uiszcza
miesięcznie kwotę 5.000 zł (do końca
2010r. - 2.000 zł).
Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 30 września
2010r.
do
umowy
między
Gminą
Krapkowice
a
OSiR
Spółka
z
o.o.
w Krapkowicach z dnia 1 kwietnia 2010r.
doprecyzowano, Ŝe Zleceniobiorca przejmie
korzyści i cięŜary z tytułu administrowania
nieruchomością od dnia 1.01.2011r. Spółka
zarządza tą nieruchomością w całości, więc
ona decyduje o jej infrastrukturze. Decyzja
odbudowy kortów tenisowych koło Metsa
Tisue w Krapkowicach leŜy w gestii
Burmistrza Krapkowic (kwestia stosunków
własnościowych).
W czasie
ferii zimowych zapewniono
dzieciom szkolnym darmowy wstęp na
basen.
Zabezpieczono równieŜ
środki
finansowe na wakacje.
Zgodnie z ustawą o funduszach sołeckich,
środków funduszu nie moŜna wydatkować
w roku następnym. Niewykorzystana ich
część wraca do dyspozycji gminy. Rada
gminy moŜe zwiększyć środki funduszu
ponad wysokość obliczoną na podstawie
art. 2 ust. 1 ustawy (Dz. U. z 2009 r. nr 52,
poz. 420). ZaleŜne jest to od kondycji
finansowej gminy.

WNIOSKI GOSPODARCZE ZGŁOSZONE W 2010 ROKU
Lp.

Data
posiedzenia

Rodzaj
posiedzenia

Treść wniosku

Kto zgłosił

Kto
realizuje

Informacja o sposobie
realizacji wniosku
Zadanie ujęto w planie inwestycyjnym na
2010 rok. Wykonano przebudowę drogi
ul.Sienkiewicza
w
Steblowie
wraz
z przebudową kanalizacji deszczowej oraz
włączeniem do ul. Kopernika. Roboty
zakończono w listopadzie 2010r. Wartość
wykonanych robot: 336.010 zł
Rozpoczęto remonty cząstkowe nawierzchni
z
asfaltobetonu
na
terenie
miasta
Krapkowice
–
planowany
termin
zakończenia prac - maj 2011r. Odcinek
nowej nawierzchni ul. Pstrowskiego został
wykonany w miesiącu październiku 2010r.
W uzgodnieniu z zarządcą drogi istnieje
moŜliwość podłączenia się do deszczówki.
O
usunięcie
słupów
wystąpiono
do
telekomunikacji.

1.

18.02.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano
o
umieszczenie
w
planie
inwestycyjnym na 2010 rok ulicy Sienkiewicza
w Steblowie bez zabezpieczenia kwotowego –
budowę
ulicy
wykonać
z
oszczędności
uzyskanych przy budowie ulicy Górnej.

Henryk Miszke

Wydział GKI

2.

18.02.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

Ponowiono wnioski o wykonanie remontów
cząstkowych
ulic:
Moniuszki
(między
ul.
Krasińskiego a
Prudnicką); ulicy Osiedle
Fabryczne;
ul.
Pstrowskiego
(połoŜenie
dywanika).

Władysław
Martynowski

Wydział GKI

3.

18.02.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o przeprowadzenie kontroli pod
kątem moŜliwości podłączenia „deszczówki”
z dróg bocznych do drogi głównej w Dąbrówce
Górnej jak równieŜ o usunięcie słupów
telekomunikacyjnych
pozostawionych wzdłuŜ
ulicy Opolskiej.

Werner Koppe

Wydział GKI

4.

18.02.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o ustawienie lampy oświetleniowej
przy ul. Granicznej w Dąbrówce Górnej.

Werner Koppe

Wydział GKI

5.

21.04.2010

Komisja Spraw
Społecznych

Iwona Gajda

Wydział GKI

6.

21.04.2010

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano
o
postawienie
znaków
informacyjnych przy wjazdach w ulice na Osiedlu
Kwiatowym
(ul. Azalii,
RóŜana…)
oraz
rozpatrzenie ewentualnego wykonania progów
zwalniających na ulicach osiedlowych.
Przyjęto informację nt. ustalenia konkretnych
kierunków działania w kwestii zrealizowania
wniosków
dot.
cmentarza
komunalnego
w Krapkowicach.
Podjęto
w tej
sprawie
ostateczne ustalenia: a) zagospodarować Plac
Gagarina
w Krapkowicach
zgodnie
z przedstawioną koncepcją zagospodarowania;
b) wybudować kolumbarium na cmentarzach
w Krapkowicach i Otmęcie; c) przeznaczyć teren
„pod Steblowem” na nowy cmentarz komunalny.

Komisja Spraw
Społecznych

Wydział GKI

Wniosek przyjęto do realizacji. Plac
Gagarina
zostanie
zagospodarowany
zgodnie z koncepcją w miarę posiadanych
środków finansowych.
Kolumbaria
na
cmentarzach w Krapkowicach i Otmęcie
zostaną wybudowane
w latach 2011 –
2012.

7.

9.06.2010

Komisja Spraw
Społecznych

Komisja Spraw
Społecznych

Wydział GGR

Konserwacja rowów odbywa się regularnie,
z częstotliwością raz na 2 lata. Rów R-5 na
placu Eichendorffa czyszczony jest co roku.

Wnioskowano o podjęcie działań w kierunku
zlecenia wyczyszczenia rowów, przepustów
będących w gestii Gminy Krapkowice.

Wniosek zrealizowano. Ustawiono lampę
oświetleniową
przy
ulicy
Granicznej
w Dąbrówce Górnej.
Oznakowanie ulic wprowadzono. Progi
zwalniające zostały wykonane.

8.

10.06.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o utwardzenie tłuczniem terenu za
internatem w Otmęcie.

Józef Gut

Wydział GKI
TBS „ZGM”

9.

7.07.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o rozwaŜenie poszerzenia parkingu
o teren dawnej oczyszczalni ścieków przy
ul.PrzybrzeŜnej w Krapkowicach.

Władysław
Martynowski

Wydział GKI

10.

7.07.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o poczynienie działań w kwestii
odnowienia
„witacza
krapkowickiego”
usytuowanego przy wjeździe do Krapkowic od
strony Jednostki Wojskowej.

Karol Stach

Wydział GKI

Prace związane z remontem i odnowieniem
witacza zostaną zlecone w ramach środków
na naprawę oznakowania drogowego.
Wniosek do realizacji w I półroczu 2011r.

11.

7.07.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o odnowienie elewacji budynku
przy ul. Prudnickiej w Krapkowicach (od strony
parkingu) rozwaŜając przywrócenie dawnego
baneru z namalowanymi oknami.

Witold RoŜałowski

Wydział GKI

Elewacja została odnowiona. Budynkiem
zarządza wspólnota mieszkańców, do której
naleŜy budynek.

12.

22.09.2010

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o bieŜące czyszczenie studzienek
kanalizacyjnych na terenie miasta.

Komisja Spraw
Społecznych

Wydział GKI

Czyszczenie
studzienek
kanalizacji
deszczowej
zostanie
przeprowadzone
w porozumieniu
z
„WIK”
Krapkowice.
W pierwszej
kolejności
zostaną
wyczyszczone
studzienki
najbardziej
zabrudzone
materiałem
pochodzącym
z zimowego posypywania dróg. Spółka
„Wodociągi i Kanalizacja” eksploatuje sieć
kanalizacji sanitarnej o długości 90 km
wraz z 33 przepompowniami ścieków. Sieć
kanalizacji deszczowej jest w zarządzie
Urzędu (odpowiedź „WiK” w załączeniu).
W ramach inwestycji „Remont drogi
gminnej ul. 3-go Maja w Krapkowicach”
zostaną obniŜone krawęŜniki na przejściach
dla pieszych oraz w rejonie WTZ. Zostanie
równieŜ
dokonany
przegląd
zejść
z chodników na przejścia dla pieszych
wzdłuŜ dróg gminnych. W miejscach
zawyŜonego
krawęŜnika
w
ramach
posiadanych środków zostaną wykonane
regulacje krawęŜników z dostosowaniem do
stanu normatywnego.

Spółka
„WiK”

Utwardzenie terenu tłuczniem nie jest
dobrym rozwiązaniem. Teren naleŜałoby
utwardzić
kostką
(parkowanie
samochodów).
Brak środków w budŜecie na 2011r.
Do ujęcia w budŜecie na rok 2012.

13.

23.09.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano
o
dokonanie
obniŜenia
krawęŜników w miejscach, gdzie są wysoko
połoŜone np. przy WTZ przy ul. Mickiewicza.

Józef Brzozowski

Wydział GKI

14.

23.09.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o dokonanie naprawy nawierzchni
ulicy Słowackiego, szczególnie przy wyjeździe na
ulicę Prudnicką (ubytki w drodze).

Witold RoŜałowski

Wydział GKI

Naprawa nawierzchni ulicy Słowackiego
zostanie wykonana w ramach remontów
cząstkowych – I półrocze 2011 roku.

15.

23.09.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano dokonanie obniŜenia hydrantu na
chodniku przy ul. Opolskiej w Dąbrówce Górnej.

Werner Koppe

Wydział GKI

Roboty zostaną wykonane w porozumieniu
z WIK Krapkowice.

WNIOSKI PORZĄDKOWE ZGŁOSZONE W 2010 ROKU
Lp.

Data
posiedzenia

Rodzaj
posiedzenia

Treść wniosku

Kto zgłosił

Kto
realizuje

Informacja o sposobie
realizacji wniosku
StraŜ Miejska przeprowadziła kontrole
toalet na krapkowickim targowisku pod
względem porządku i godzin otwarcia.
Uchybień nie stwierdzono.
Kosz na śmieci został ustawiony.

1.

17.02.2010

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o podjęcie działań zmierzających
do przeprowadzenia kontroli toalet publicznych
na krapkowickim targowisku.

Józef Brzozowski

StraŜ
Miejska

2.

18.02.2010

Wydział GKI

18.02.2010

Wnioskowano o ustawienie koszy na śmieci przy
ulicy Słowackiego w obrębie sklepu „Lewiatan”.
Wnioskowano
o
wprowadzenie
ruchu
jednokierunkowego
na
ulicy
Buczka
w Krapkowicach oraz ustawienie znaków „stop”
przed przejściami dla pieszych.

Witold RoŜałowski

3.

Komisja Gospodarki
i Finansów
Komisja Gospodarki
i Finansów

Krystian Unsner

Wydział GKI

Wprowadzono ruch jednokierunkowy na
ulicy Buczka w Krapkowicach. Ustawienie
znaków „stop” przed przejściami dla
pieszych jest niezgodne z przepisami
o ruchu drogowym.

4.

21.04.2010

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o spowodowanie częstszych patroli
na boiskach szkolnych (PSP Nr 1, WTZ)
w godzinach wieczornych.

Ireneusz śyłka

StraŜ
Miejska

5.

22.04.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o dokonanie ponownej kontroli
przyłączy do kanalizacji sanitarnej w ulicach:
Mickiewicza, Ligonia, Armii Ludowej, Górnej.

Józef Brzozowski

Wydział GKI

Wniosek przyjęto do realizacji. Patrole
w godzinach popołudniowych prowadzone
są w miarę moŜliwości pracy StraŜy
Miejskiej.
Kontrole przyłączy do kanalizacji sanitarnej
zostały częściowo juŜ przeprowadzone,
pozostałe
będą
przeprowadzane
sukcesywnie.

Spółka
„WiK”

6.

10.06.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o podjęcie działań przez „WiK”
w kierunku dokonania przeglądu i czyszczenia
wszystkich
hydrantów
na
terenie
gminy
(wskazany udział straŜaków OSP).

Szczepan Bryś

Spółka
„WiK”

7.

22.09.2010

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o rozwaŜenie ustawienia znaku
zakazującego jazdę samochodami chodnikiem
przylegającym do Publicznego Gimnazjum Nr 2
w Krapkowicach.

Komisja Spraw
Społecznych

StraŜ
Miejska
Wydział GKI

Problemem istniejących hydrantów na
terenie gminy Krapkowice Spółka „WiK”
zajęła się juŜ w połowie 2009 roku
z inicjatywy Komendy Powiatowej StraŜy
PoŜarnej w Krapkowicach. Całość prac nad
opracowaniem
sprawnego
systemu
zarządzania zasobami hydrantowymi na
terenie gminy podzielono na etapy. Koszt
przeprowadzenia całego projektu szacuje
się
na
78.000zł.
Utrzymanie
sieci
hydrantowej
w
sprawności
zgodnie
z przepisami wymaga dokonania minimum
jednego przeglądu hydrantu w ciągu roku,
co przy ilości 555 szt. wygeneruje koszt
33.000 zł.
StraŜ Miejska przeprowadziła kontrolę ww.
terenu, w trakcie której nie stwierdzono
Ŝadnych
uchybień.
Nie
ustawia
się
oznakowania zakazującego wjazd na pas

chodnika.
Chodniki
przeznaczone
są
wyłącznie dla ruchu pieszego. Wjazd na
przedmiotowy odcinek chodnika moŜliwy
jest jedynie przez słuŜby ratunkowe lub
komunalne w ramach prowadzonych robót
naprawczych. W obrębie chodnika nie
ma wydzielonych
równieŜ
miejsc
parkingowych. W celu uniemoŜliwienia
wjazdu na chodnik moŜna zamontować
słupek drogowy analogicznie jak dojście do
niniejszego
chodnika
od
strony
ul. Prudnickiej.
8.

22.09.2010

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o wyznaczenie na terenie miasta
więcej miejsc na worki na psie odchody,
informując o powyŜszym społeczeństwo na
łamach prasy (TK) i na stronie internetowej.

Ireneusz śyłka

Wydział GGR

Urząd Miasta (Wydz. GGR) systematycznie
wydaje jednorazowe woreczki na psie
odchody właścicielom psów, którzy mają
zarejestrowane
zwierzęta
w gminnym
rejestrze. Na łamach lokalnej prasy oraz na
stronie internetowej gminy Krapkowice
ukazały się informacje o obowiązkach
wynikających z regulaminu utrzymania
czystości i porządku w mieście, równieŜ
o tym, Ŝe to właściciele psów są
zobowiązani do sprzątania po swoich
pupilach. W tym celu
ustawiono odp.
kosze na terenie miasta oraz nieodpłatnie
wydawane są woreczki w Urzędzie.
W/w informację
przesłano
takŜe
do
wspólnot mieszkaniowych.

9.

22.09.2010

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o przycięcie drzew przy ulicy
Krasińskiego w Krapkowicach (koło PSP Nr 1).

Ireneusz śyłka

Wydział GGR

Prace wykonano w ramach zieleni miejskiej
– okres zima 2010/2011.

10.

22.09.2010

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o rozwaŜenie zlikwidowania z
terenu miasta kontenerów na odzieŜ przez firmę
dzierŜawiącą, ewentualnie podjęcia działań
w kierunku
usunięcia
najbardziej
zdewastowanych kontenerów (m.in. koło Baszty
Krapkowickiej) i częstszego ich opróŜniania przez
PCK.

Komisja Spraw
Społecznych

Wydział GKI

Umowa na dzierŜawę terenu pod kontenery
została zawarta na czas określony tj. do
2 marca 2013 roku. Po interwencjach
u dzierŜawcy, kontenery zostały odnowione
i są regularnie opróŜniane.

11.

23.09.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o podjęcie działań w kierunku
zwiększenia recyklingu odpadów plastikowych wniosek.

Arnold Donitza

Wydział GGR

Veolia Usługi dla Środowiska S.A. jest
głównym odbiorcą odpadów komunalnych
w gminach Krapkowice, Zdzieszowice
i Walce. Suma wszystkich selektywnie
zebranych odpadów
opakowaniowych
przeliczana jest na jednego mieszkańca
danej gminy, co daje niski procent odzysku.
Pojawiła się sugestia ze strony Urzędu, aby

kaŜdą gminę przeliczać osobno, poniewaŜ
nie wiadomo, która z gmin zaniŜa odzysk.
Na łamach lokalnej prasy ukaŜą się artykuły
propagujące selektywną zbiórkę odpadów.
12.

23.09.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o postawienie tablicy z nazwą
ulicy: „Posiłkowa” w Dąbrówce Górnej –
w kierunku pomnika.

Werner Koppe

Wydział GKI

Tablica zostanie zamontowana w I półroczu
2011 roku ze środków na zakup i montaŜ
znaków drogowych.

13.

23.09.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o uzupełnienie brakującej części
asfaltu (60m2) na ulicy Opolskiej w Dąbrówce
Górnej.

Werner Koppe

Wydział GKI

Zadanie zostanie wykonane w ramach
remontów
cząstkowych
nawierzchni
asfaltowych.

14.

23.09.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o dalsze działania w kwestii
doprowadzenia wody i światła do boiska LZS
w Dąbrówce Górnej.

Werner Koppe

Wydział GKI

Obecnie opracowywana jest dokumentacja
na
wykonanie
zasilania
w
energię
elektryczna oraz dostawę wody do terenu
LZS Dąbrówka Górna. Zostaną równieŜ
zamontowane
słupy
oświetleniowe
z demontaŜu ul. 3 Maja w Krapkowicach
wraz z instalacja kablową. Zasilanie
w energię elektryczna zostanie wykonane
przez ZE Opole Rejon Strzelce Opolskie
w związku
z
podpisaną
umową
przyłączeniową.

15.

23.09.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

Arnold Donitza

Wydział GKI

W ramach posiadanych środków zostanie
wykonany remont nawierzchni w miejscu
istniejącego ścieku ulicznego.

16.

28.12.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o dokonanie wybrukowania części
drogi z Bąkowa do sklepu (koło PGR), w miejscu
gdzie tworzy się tzw. rynsztok, co uniemoŜliwia
spływ wody z ulicy.
Wnioskowano o podjęcie działań odnośnie
wycięcia drzew
stanowiących zagroŜenie dla
kierowców
pojazdów
samochodowych:
w Ściborowicach-Jarczowice (skrzyŜowanie) oraz
przy drodze w kierunku Komornik.

Józef Brzozowski
Szczepan Bryś

Wydział GKI

Zlecono firmie zajmującej się wycinką
i przycinką
drzew
dokonania
cięć
sanitacyjnych
w
celu
poprawienia
widoczności
na
skrzyŜowaniu
drogi
wojewódzkiej nr 416 z dojazdem do
przysiółka Jarczowice oraz wsi Komorniki.

WNIOSKI ORGANIZACYJNE ZGŁOSZONE W 2010 ROKU
Lp.

Data
posiedzenia

Rodzaj
posiedzenia

Treść wniosku

Kto zgłosił

Kto realizuje

Informacja o sposobie realizacji
wniosku

1.

16.02.2010

Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu

Wnioskowano o uwzględnienie w kalendarzu
imprez kulturalnych i sportowych na 2011 rok
zawodów pływackich na Basenie ”Delfin”.

Ireneusz śyłka

Wydział
Oświaty

Wniosek przyjęto do realizacji. Zawody
pływackie na basenie „Delfin” zostały
uwzględnione w kalendarzu krapkowickich
imprez sportowych na 2011 rok.

2.

16.02.2010

Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu

Wnioskowano o zorganizowanie wyjazdowych,
kolejnych posiedzeń komisji do Publicznych
Gimnazjów Nr 1 i Nr 2 w Krapkowicach.

Władysław
Martynowski

Biuro RM

W dniu 8 czerwca 2010r. odbyło się
wyjazdowe posiedzenie komisji do Zespołu
Szkół
Sportowych
Nr
1
w Krapkowicach (Publiczne Gimnazjum Nr
1). Komisja dokonała wizji całego obiektu
szkolnego łącznie z salą gimnastyczną
i przygotowanych
pomieszczeń
do
przyjęcia dzieci 6-letnich do szkoły.
Planowaną
komisję
wyjazdową
do
Publicznego Gimnazjum Nr 2 zaplanowano
na wrzesień 2010r.

3.

17.02.2010

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o zatrudnienie staŜysty bądź
pracownika interwencyjnego do StraŜy Miejskiej
(praca biurowa).

Tomasz Szwed
Iwona Gajda

Burmistrz

W dniu 29 kwietnia 2010r.
podpisano
umowę z Powiatowym Urzędem Pracy
w Krapkowicach
o
odbywanie
staŜu.
W ramach
niniejszej
umowy
osoba
bezrobotna
została skierowana na staŜ
do StraŜy Miejskiej.

4.

20.04.2010

Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu

Wnioskowano
o
dostosowanie
szkołom
stowarzyszeniowym
wysokości
naleŜnych
subwencji zgodnie z przyjętą uchwałą Rady
Miejskiej w tej sprawie.

Henryk Miszke
Arnold Donitza

Wydział
Oświaty

Wniosek przyjęto do realizacji. Wyliczono
naleŜne subwencje i przekazano dane
Skarbnikowi Miasta.

5.

21.04.2010

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o odstąpienie
przeciwko wirusowi HPV.

Komisja Spraw
Społecznych

Wydział
Oświaty

Wniosek przekazano dyrektorom placówek
oświatowych do uwzględnienia w planach
pracy.

6.

8.06.2010

Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu

Wnioskowano
o
wystosowanie
apelu
do
dyrektorów szkół o przyjrzenie się absencji dzieci
korzystających z pływalni krytej.

Werner Koppe

Wydział
Oświaty

Temat absencji dzieci na zajęciach pływania
omawiano
z
dyrektorami
placówek
oświatowych na naradach w dniach
9
kwietnia i 24 sierpnia br.

7.

8.06.2010

Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu

Wnioskowano o
rozwaŜenie zapisów dzieci
miejskich
do
przedszkoli
wiejskich
w przypadkach
wystąpienia
zbyt
duŜych
obciąŜeń przedszkoli miejskich.

Władysław
Martynowski

Wydział
Oświaty

Wniosek przekazano do uwzględnienia
dyrektorom
placówek
oświatowych
na naradzie w dniu 24 sierpnia br.

od

szczepień

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wydział GKI

Wniosek przyjęto do realizacji. Rysunki
planu zagospodarowania przestrzennego
będą przedstawiane w odpowiedniej skali,
aby były bardziej czytelne.

radnym
Klubów

Władysław
Martynowski

Komisja
Rewizyjna

Wnioski pokontrolne zostały przedstawione
radnym na wrześniowych posiedzeniach
komisji.

Komisja Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o ostateczne podjęcie decyzji
w sprawie budynku (po szkole) w Rogowie
Opolskim, jak równieŜ podjęcie stosownych
działań w kierunku czyszczenia ulic i chodników,
których czyszczenie uniemoŜliwiają stojące tu
samochody.

Władysław
Martynowski

Wydział GKI
Wydział GGR

Przed
podjęciem
ostatecznej
decyzji
w sprawie
budynku
po
raz
kolejny
wystąpiono z pismem o wydanie opinii
w przedmiotowej sprawie do Rady Sołeckiej
w Rogowie Opolskim.
Firma
oczyszczania
miasta
została
poinformowana
o
konieczności
wcześniejszego informowania właścicieli
parkujących
na
ulicy
samochodów
o terminie czyszczenia ulic.

10.06.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o przedstawienie radnym, na
najbliŜszej sesji protokołu PIP po kontroli
w Krapkowickim
Domu
Kultury,
względnie
udostępnienie tego protokołu Komisji Rewizyjnej.

Witold RoŜałowski

KDK
Krapkowice

Protokół
Państwowej
Inspekcji
Pracy
z przeprowadzonej kontroli w KDK został
przekazany radnym na sesji w dniu 16
czerwca br.

12.

10.06.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o przedstawienie opinii prawnej
w sprawie zbyt wysokiej absencji radnych na
posiedzeniach komisji i obradach Rady.

Władysław
Martynowski

Radca Prawny
UMiG

Opinia prawna została wydana w dniu
8 lipca i przekazana - za pośrednictwem
Biura Rady - Przewodniczącemu Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu.

13.

10.06.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o skierowanie wniosku do WZiR
Opole w sprawie podjęcia działań odnośnie
odbudowy wałów po powodzi.

Szczepan Bryś

Zastępca
Burmistrza

Wnioskowano do Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
w sprawie odbudowy wałów zniszczonych
w czasie powodzi (maj 2010). Efektem tego
jest ogłoszenie przetargów na zabudowę
uszkodzonych wałów oraz zlecenie remontu
wszystkich klap p-powodziowych. Termin
zakończenia robót - listopad 2010r.

Komisja Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o wystąpienie do Rady Miejskiej
w Krapkowicach z wnioskiem o nadanie odznaki
honorowej „ZasłuŜony dla Miasta i Gminy
Krapkowice” dla Pani Teresy Gonera - Prezes
TBS ”ZGM”.

Władysław
Martynowski

Komisja ds.
Odznaczeń

Wniosek o nadanie odznaki honorowej
„ZasłuŜony dla Miasta i Gminy Krapkowice”
dla Pani Teresy Gonera nie został złoŜony
Komisji do rozpatrzenia.

Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu

Wnioskowano o wystawianie na płycie Rynku
figur do gry w szachy w okresie letnim (co roku).

Weronika Gucman

8.

10.06.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o przedstawianie szczegółowych
rysunków planów
(map) na
sesji Rady
Miejskiej,
w przypadku
omawiania
planów
zagospodarowania przestrzennego.

9.

10.06.2010

Komisja Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano
o
przedstawienie
wniosków pokontrolnych z kontroli
Sportowych „Unia” i Otmęt”.

10.

10.06.2010

11.

14.

7.07.2010

15.

21.09.2010

Spółka OSiR

Wniosek przyjęto do realizacji.

Wnioskowano o przedstawianie
pisemnej wszystkich informacji
przez Spółkę OSiR.

w formie
udzielanych

Weronika Gucman

Spółka OSiR

Wniosek przyjęto do realizacji.

16.

21.09.2010

Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu

17.

22.09.2010

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o zainstalowanie kamery, bądź
atrapy kamery w mieście, w miejscach gdzie
występuje największy wandalizm.

Iwona Gajda

Zastępca
Burmistrza

Rozbudowa monitoringu kamer miała się
dobywać w dwóch etapach. W pierwszej
kolejności wykonano rozbudowę systemu
kamer w sołectwie śywocice i na terenie
miasta:
Rynek
i
ul.
Drzymały.
W następnych etapach zasięgiem obsługi
kamer miały być objęte pozostałe rejony
miasta i gminy. Niestety w budŜecie gminy
(ani ubiegłorocznym, ani tegorocznym)
nie znalazła
się
pozycja
związana
z modernizacją i rozbudową monitoringu.
Umowa na dzierŜawę terenu pod kontenery
została zawarta na czas określony tj.
do 2 marca 2013 roku. Po interwencjach
u dzierŜawcy, kontenery zostały odnowione
i są regularnie opróŜniane.
Przedstawiono zestawienie ilościowe wejść
do strefy „BASEN” w okresie od 9 do 31
grudnia 2010r. według godzin dnia. Materiał
(wykresy) do wglądu w Biurze Rady.

18.

28.12.2010

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o rozwaŜenie rozwiązania umowy
na pojemniki na uŜywaną odzieŜ, ustawione na
chodnikach w mieście.

Józef Brzozowski

Wydział GKI

19.

28.12.2010

Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu

Wnioskowano o przedstawienie frekwencji na
basenie krapkowickim do czasu wprowadzenia
zmiany godzin otwarcia basenu (do momentu,
gdy basen był otwarty od godz. 6.00).

Witold RoŜałowski

Spółka OSIR

20.

28.12.2010

Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu

Wnioskowano o rozszerzenie, o członków komisji
edukacji, składu Komisji rozpatrującej
wnioski
o dotacje
składane
przez
organizacje
pozarządowe lub inne podmioty prowadzące
działalność poŜytku publicznego w zakresie
kultury, kultury fizycznej i sportu.

Andrzej Krajka

Wydział
Organizacyjny

Zgodnie z ustawą o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie, Burmistrz
ogłasza otwarty konkurs ofert i powołuje
komisję konkursową w celu opiniowania
złoŜonych
ofert.
W
skład
komisji
konkursowej
wchodzą:
przedstawiciele
organu wykonawczego gminy oraz osoby
reprezentujące organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
z wyłączeniem
osób
reprezentujących
organizacje pozarządowe lub podmioty
biorące udział w konkursie. W pracach
komisji konkursowej mogą uczestniczyć
takŜe,
z głosem
doradczym,
osoby
posiadające
specjalistyczną
wiedzę
w dziedzinie obejmującej zakres zadań
publicznych, których konkurs dotyczy.
Rozszerzenie składu komisji o dodatkowe
osoby nie ma uzasadnionych podstaw
prawnych.

21.

28.12.2010

Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu

Wnioskowano
o
prawidłowe
oznakowanie
(czytelne) dojazdu do basenu krapkowickiego,
ustawiając tablicę informacyjną w okolicy ronda
(obwodnica) – rozmawiać z właścicielami
terenów prywatnych przy obwodnicy, względnie
wystąpić z wnioskiem do Dyrekcji Dróg
Krajowych odnośnie ustawienia na ich terenie
tablic.

Norbert Suchy

Wydział GKI

Zamontowano czytelne oznakowanie na
skrzyŜowaniu ul. Prudnickiej z ul. Azalii.
Dodatkowo planowane jest ustawienie
oznakowania w obrębie ronda, na terenie
prywatnym.

Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez osoby(komórki organizacyjne) odpowiedzialne za realizację wniosków.
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