INFORMACJA Z REALIZACJI WNIOSKÓW
ZGŁOSZONYCH W 2012 ROKU
W 2012 roku ,do realizacji zgłoszono 112 wniosków,
w tym o charakterze finansowym: 8, gospodarczym: 25,
porządkowym: 60 i organizacyjnym: 19
Wnioski zgłoszono na Komisjach: Edukacji, Kultury i Sportu
( 6 posiedzeń)Spraw Społecznych(6 posiedzeń ) Gospodarki
i Finansów ( 7 posiedzeń)
Wnioski skierowane do odpowiednich osób i komórek
organizacyjnych odpowiedzialnych za ich realizację
( tabela poniŜej)
Lp.
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Wykaz osób i komórek organizacyjnych,
do których skierowano wnioski
Skarbnik Miasta
Sekretarz Miasta
Przewodniczący Rady Miejskiej
Biuro Rady Miejskiej (BR)
Wydz. Oświaty (OŚ)
Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych (PiOL)
Wydz. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska (GGR)
Wydz. Gospodar.Komunalnej i Inwestycji(GKI)
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodar. (PiRG)
Wydział Organizacyjny,Sportu i Turystyki(OST)
StraŜ Miejska (SM)
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej (ZGKiM)
Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o.(OSiR)
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (WiK)

Liczba
wniosków
2
3
3
2
5
2
10
68
3
1
9
2
1
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, uniemoŜliwiło ich
realizację .
W okresie od 31 stycznia 2012r. do 20 grudnia 2012 r. wnioski
zgłosiło : 17 radnych, 3 komisje (tabela poniŜej )
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Imię i nazwisko radnego,
nazwa komisji
Szczepan Bryś
Józef
Brzozowski
Krzysztof Czapluk
Józef
Gut
Werner
Koppe
Andrzej
Krajka
Andrzej
Malinowski
Andrzej
Małkiewicz
Władysław Maj
Katarzyna Piętka
Witold
RoŜałowski
Małgorzata Szarek
Artur
Thiel
Krystian
Unsner
Sylwia
Janocha
Norbert
Suchy
Ireneusz
śyłka
Komisja Gospodarki i Finansów
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Komisja Spraw Społecznych

Liczba zgłoszonych wniosków
w 2012 roku
F G
P
O
Razem
0
2
0
2
0
18
0
3 13
2
4
0
3
1
0
21
0
4 10
7
0
0
4
0
4
1
1
0
0
2
0
1
2
0
3
1
2
3
0
6
0
1
1
0
2
1
2
3
0
6
2
2
4
4
12
0
0
7
0
7
0
1
3
1
5
0
1
1
0
2
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
7
1
8
1
1
0
1
3
1
0
0
2
3
1
1
0
0
2
8

25

60

19

112

Krapkowice, czerwiec 2013 r
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WNIOSKI FINANSOWE ZGŁOSZONE W 2012 ROKU
Lp.

1.

Data
posiedzenia
08.02.2012

Rodzaj
posiedzenia
Komisja
Gospodarki
i Finansów

Treść wniosku

Kto zgłosił

Wnioskowano, aby do końca kadencji 2010Witold
2014 nie wprowadzać nowych inwestycji lecz RoŜałowski
sukcesywnie realizować inwestycje ujęte w
przedstawionym przez Wydz. GKI „Wykazie
zadań z zakresu remontu modernizacji i budowy
dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy
Krapkowice”
Wnioskowano, aby do projektu uchwały dodać Andrzej
punkt umoŜliwiający Burmistrzowi wydawanie Krajka
decyzji w ilu procentach inwestorowi zostanie
umorzony podatek od nieruchomości

Kto
realizuje

Informacja o sposobie
realizacji wniosku

Wydział
GKI

Wydz. GKI deklaruje nie ujmować
w wykazie zadań nowych inwestycji
JeŜeli chodzi o roboty remontowe ,to
wykaz ten, na wnioski mieszkańców
i radnych , na bieŜąco będzie
uzupełniany o nowe zadania
remontowe.
Wskazana uchwała dotyczy zwolnień z
podatku od nieruchomości. Brak jest
podstaw do utoŜsamiania ze sobą pojęć
umorzenia i zwolnienia podatkowego.
Ponadto Rada Miejska nie ma
uprawnień do wprowadzania zwolnień
częściowych, w tym określonych
procentowo .
Na sesji Rady Miejskiej w dniu
20.06.2012r. dokonano zmiany
wysokości stawek opłaty
w przedszkolach publicznych ze stawki
procentowej 0,10 % na stawkę 0,13%
Samochód
marki
Dacia
Duster
zakupiono w m-cu listopadzie 2012r.cena ok.64 tyś.zł.

2.

08.02.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wydział
Podatkowy i
Opłat
Lokalnych

3.

12.06.2012

Komisja
Edukacji,
Kultury i Sportu

Wniosek
Komisja wnioskowała o zmianę wysokości Komisji
stawek opłaty w przedszkolach publicznych ze
stawki procentowej 0,10% na stawkę 0,16%

Wydział
Oświaty

4.

13.06.2012

Komisja Spraw
Społecznych

Wniosek
Wnioskowano o rozwaŜenie zakupu samochodu Komisji
słuŜbowego dla StraŜy Miejskiej

Sekretarz
Miasta

5.

13.06.2012

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o sporządzenie
szacunkowego kosztorysu dot. budowy
nowego cmentarza w trzech zaproponowanych lokalizacjach: Osiedle „Sady”(teren
Lasów Państwowych);teren
w rejonie ulicy Limanowskiego; teren Pola
Golfowego przy ul. Wrzosów 1

Wydział GKI
Witold
RoŜałowski

W związku na obszerny zakres, jaki
obejmuje
planowana
inwestycja
związana z nowym cmentarzem
komunalnym, szacunkowy kosztorys
został przygotowany na wrześniowe
komisje problemowe – wniosek
wykonano.
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13.06.2012

Wnioskowano o przygotowanie, w ujęciu
wartości finansowych
dwóch wariantów
przebudowy schodów przy moście kolejowym

Katarzyna
Piętka

Wydział GKI

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o rozwaŜenie zwiększenia dotacji
na działalność Ŝłobków

Wniosek
Komisji

Wydział
Oświaty

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o przedstawienie na Sesji RM w
dniu 20.06.2012r. informacji
nt. wartości
działki nr 1/10 z m.16 oraz szczegółowej
informacji dot. ewentualnego wydzierŜawienia
tego terenu

Andrzej
Małkiewicz

Wydz.GGR

Komisja Spraw
Społecznych

Zadanie zrealizowano.

6.

14.06.2012
7.

14.06.2012
8.

Wniosek wykonany- uchwała Nr
XIV/207/12 podjęta na sesji RM w dniu
26.09.2012

Radni otrzymali szczegółową
informację na sesji w dniu
20.06.2012r

WNIOSKI GOSPODARCZE ZGŁOSZONE W 2012 ROKU
Lp.

1.

2.

Data
posiedzenia

Rodzaj
posiedzenia

08.02.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

04.04.2012

Treść wniosku

Kto zgłosił

Wnioskowano o zniwelowanie na
Józef Brzozowski
przedłuŜeniu ul. śeromskiego (krótki odcinek
ulicy przed wjazdem na ul. Kasprowicza),
wysoko usytuowanych studzienek
kanalizacyjnych uniemoŜliwiających
dojazd do dwóch posesji

Komisja Spraw Wnioskowano o monitowanie w Zarządzie Dróg Sylwia Janocha
Społecznych
Wojewódzkich o dokonanie wymiany Ŝarówek
w lampach oświetleniowych (ulicznych) w
Pietnej przy ul. Krapkowickiej

Kto
realizuje

Informacja o sposobie
realizacji wniosku

Wydział
GKI

Studzienki kanalizacyjne ,w obrębie
ulicy Kasprowicza są usytuowane
zgodnie z niweletą planowanej
w przyszłości nawierzchni jezdnej .
Nie planowane jest przebudowywanie planowanych studzienek

Wydział
GKI

Gmina Krapkowice nie jest zarządcą
drogi wojewódzkiej ani właścicielem
oświetlenia ulicznego. Interwencja
w sprawie powinna wyjść
bezpośrednio od przedstawicieli
mieszkańców Pietnej .
3

3.

05.04.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o ujęcie w planach remontowych Władysław Maj
remontu chodnika przy ul. Kilińskiego(od
początku osiedla do torów kolejowych)

Wydział
GKI

4.

05.04.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o uzupełnienie płyt
chodnikowych przy ul. Ligonia
w Krapkowicach

Witold
RoŜałowski

Wydział
GKI

5.

05.04.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Witold
Wnioskowano o wyremontowanie chodników RoŜałowski
przy
ulicach:
Jagiellońska
(po
lewej
stronie);przy ul .Słowackiego (w okolicy osiedla
1000- lecia)

Wydział
GKI

6.

05.04.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o wyremontowanie
Ks.Zuga w Rogowie Opolskim

7.

13.06.2012

Komisja Spraw
Społecznych

8.

14.06.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

ulicy Krzysztof
Czapluk

Wydział
GKI

Wnioskowano o wykonanie remontu schodów Józef Gut
zewnętrznych przy I budynku Urzędu Miasta i
Gminy (stan schodów zagraŜa bezpieczeństwu)

Wydział
GKI

Wnioskowano
o
ustawienie
lampy Andrzej Krajka
oświetleniowej przy ul. Kozielskiej ,tak aby
oświetlała chodnik wzdłuŜ tej ulicy

Wydział
GKI

Przeprowadzona zostanie wizja
lokalna w celu określenia zakresu
remontu chodnika wraz
z kosztorysem .Zadanie zostanie ujęte w
planie remontów dróg na rok 2013.
Zadanie nie zostanie zrealizowane w
roku 2013 ze względu na brak środków
finansowych .
Prace
uzupełniające
chodników
zaplanowano na miesiąc lipiec br.
Natomiast na wniosek mieszkańców
ulicy Ligonia zaplanowana jest
kalkulacja robót remontowych oraz
wykonania ich w roku budŜetowym
2013.
Wniosek nie zrealizowany.
Remont chodnika przy
ul. Jagiellońskiej zrealizowano
Natomiast remont chodnika przy ulicy
Słowackiego zostanie wykonany
w roku bieŜącym pod warunkiem
posiadania środków finansowych.
Remont ulicy Ks. Zuga wymaga
duŜych nakładów finansowych .
Po przeprowadzeniu procedur
przetargowych i realizacji zadań, nie
znaleziono odpowiedniej ilości środków
na remont ul. Zuga w roku budŜetowym
2012.
Wniosek przesunięty w realizacji.
Remont schodów wykonano.

Wniosek do realizacji w roku
budŜetowym 2013.W roku bieŜącym
brak środków na rozbudowę
4

oświetlenia ulicznego .
9.

14.06.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o dokonanie przeglądu lampy Andrzej
oświetleniowej usytuowanej przy bloku Małkiewicz
mieszkalnym-ulica
Damrota1(koło
sklepu
warzywnego Pana Miązka )

Wydział
GKI

Ko misja
Gospodarki
i Finansów
Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano
o
dokonanie
remontu Józef Gut
cząstkowego ulicy Kilińskiego (obok Stacji
Benzynowej „Bliska”)
Wnioskowano o dokonanie remontu chodnika Krystian Unsner
przy ul. Kilińskiego (rejon sklepu „śabka”)

Wydział
.GKI

Wniosek zrealizowano.

Wydział
GKI

Wnioskowano
o
dokonanie
remontu Wniosek Komisji
cząstkowego ulicy Opolskiej (przy Dworcu
Autobusowym)

Wydział
GKI

Remont chodnika w obrębie sklepu”
„śabka” przy ul. Kilińskiego został
wyceniony na kwotę ok.39.000 zł. netto.
Wniosek zrealizowano.
Remont ulicy został wykonany.

10.

14.06.2012

11.

14.06.2012

12.

14.06.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

13.

18.09.2012

Komisja
Edukacji,
Kultury i Sportu
Sportu

Wnioskowano o budowę kortu tenisowego na Norbert Suchy
boisku „Orlik”

14.

19.09.2012

Komisja Spraw
Społecznych

15.

19.09.2012

Komisja Spraw
Społecznych

Wniosek zrealizowano.

OSiR

Obok zespołu boisk orlik został
wytyczony i okrawęŜnikowany teren na
budowę kortów tenisowych. Na dzień
dzisiejszy, ze względu na brak środków
finansowych zadanie jest nie moŜliwe
do zrealizowania- inwestycja ta moŜe
być rozpoczęta przy pomocy finansowej
gminy

Wnioskowano o wyrównanie nawierzchni drogi Józef Brzozowski
tłuczniem lub frezowanym asfaltem na
przedłuŜeniu ul. śeromskiego (krótki odcinek
ulicy przed wjazdem na ulicę Kasprowicza)

Wydział
GKI

Wnioskowano o ustawienie progu zwalniającego
na ul. Azali (obok posesji nr 5)

Wydział
GKI

Wykonanie odcinka drogi od ulicy
śeromskiego,
wjazdu
do
ulicy
Kasprowicza został zaplanowany do
realizacji do końca br
Wniosek wykonano częściowo.
Droga ul. Azalii jest jeszcze na
gwarancji, w związku z czym nie
moŜemy w tym okresie dokonywać
przebudowy tego odcinka. Zgodnie z

Andrzej
Malinowski

5

pęknięć Józef Brzozowski

Wydział
GKI

wnioskiem naszego wydziału podstawą
do konieczności ułoŜenia progu
zwalniającego jest pisemny wniosek
mieszkańców ulicy z podpisami.
Prace
poprawkowe
nawierzchni
drogowej ul. Górnej wykonane będą
w ramach prac po gwarancyjnych
Ustawienie lampy oświetleniowej
wymaga procedury uzgodnień
i dokumentacji projektowej. Planowane
jest wprowadzenie oświetlenia przejść
dla pieszych. Po uzgodnieniu z ZDW
realizowane będzie oświetlenie miejsc
dla pieszych. W ramach tego zadania
istnieje moŜliwość włączenia
opisywanego przejścia.

16.

19.09.2012

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano
o
zniwelowanie
nawierzchni drogi- ul Górna.

17.

19.09.2012

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano
o
ustawienie
lampy
oświetleniowej przy ul. 3 Maja, tak aby
oświetlała przejście dla pieszych obok
cmentarza

Katarzyna Piętka

Wydział
GKI

18.

20.09.2012

Wydział
GKI

Wniosek zrealizowano.

20.09.2012

Wnioskowano o wyrównanie nawierzchni ulicy
Parkowej w Rogowie Opolskim poprzez
połoŜenie tłucznia.
Wnioskowano o zniwelowanie nierówności
(wybojów) powstałych przy wyjeździe z ul.
Prudnickiej na ul. Wolności.

Artur Thiel

19.

Komisja
Gospodarki
i Finansów
Komisja
Gospodarki
i Finansów

Andrzej
Małkiewicz

Wydział
GKI

20.

20.09.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano
o
wyrównanie
chodnikowych przy ul. Reja.

płyt

Witold
RoŜałowski

Wydział
GKI

21.

20.09.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o dokonanie szczegółowego
przeglądu i renowacji wszystkich hydrantów na
terenie Gminy Krapkowice

Artur Thiel

Spółka
WiK

Nierówności nawierzchni znajdują się
na drodze wojewódzkiej 409.
Wnioskowana sprawa została zgłoszona
przedstawicielom ZDW na spotkaniu w
Urzędzie Miasta i Gminy w czerwcu br
Prace związane z remontem nawierzchni
chodnika przy ul. Reja zostały
zaplanowane do realizacji w II kwartale
2013 r., w ramach zaplanowanych
środków finansowych na remonty
chodników
Utrzymanie sieci hydrantowej w
sprawności
wymaga
dokonania
minimum jednego przeglądu hydrantu w
ciągu roku i taka częstotliwość
przeglądu jest realizowana. Dodatkowo
co dwa lata oprócz zwykłego przeglądu
6

wymagane jest malowanie hydrantów.
Na bieŜąco wymieniane są hydranty
uszkodzone.
22.

14.11.2012

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o uzupełnienie brakującej kostki
brukowej na chodniku mieszczącym się za
mostem od strony Krapkowic- chodnik zagraŜa
bezpieczeństwu mieszkańców.
Wnioskowano
o
dokonanie
remontu
cząstkowego ulicy – skrzyŜowanie
ulicy
Chopina z ulicą Buczka

Józef Gut

Wydział
GKI

Wniosek zrealizowany.

23.

14.11.2012

Komisja Spraw
Społecznych

Józef
Brzozowski

Wydział
GKI

Józef Gut

Wydział
GKI

Remont nawierzchni nastąpi w roku
2013 w ramach remontów cząstkowych,
po nastaniu sprzyjających warunków
atmosferycznych.
W ramach remontów cząstkowych w
roku 2013 oraz planowanej zmiany
organizacji ruchu na skrzyŜowaniu przy
ul. Wolności, przeprowadzone zostaną
remonty naprawcze nawierzchni.
Większość nieoświetlonych przejść dla
pieszych zlokalizowana jest na drogach
wojewódzkich.
Lokalizacja
tego
oświetlenia
wymaga
uzgodnień
z zarządcą drogi. Na przejściach gdzie
znajdują się wysięgniki sygnalizacji
drogowej
będziemy
sukcesywnie
montować lampy oświetleniowe,
w ramach moŜliwości instalacyjnej.

24.

14.11.2012

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano, aby w ramach moŜliwych
środków finansowych dokonać remontu
cząstkowego ul. Wolności

25.

19.12.2012

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano, aby w latach kolejnych Katarzyna Piętka
w ramach środków finansowych sukcesywnie
montować lampy oświetleniowe, które będą
bezpośrednio oświetlać przejścia dla pieszych

Wydział
GKI

WNIOSKI PORZĄDKOWE ZGŁOSZONE W 2012 ROKU
Lp.

1.

Data
posiedzenia

Rodzaj
posiedzenia

01.02.2012

Komisja Spraw
Społecznych

Treść wniosku

Kto zgłosił

Wnioskowano
o
dokonanie
kontroli
nieruchomości ( budynek po gorzelni)
przy ul. Kozielskiej , pod względem
zamieszkiwania tu bezdomnych lub
przebywania młodzieŜy w budynku.

Ireneusz śyłka

Kto
realizuje
StraŜ
Miejska

Informacja o sposobie
realizacji wniosku
Przeprowadzono kontrolę ,w wyniku
której nie stwierdzono przebywania tu
bezdomnych ,albo młodych ludzi Na
miejscu znaleziono rzeczy wskazujące
na moŜliwość przebywania w/w osób
7

2.

01.02.2012

Komisja Spraw
Społecznych

3.

01.02.2012

Komisja Spraw
Społecznych

4.

01.02.2012

Komisja Spraw
Społecznych

5.

08.02.2012

6.

08.02.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów
Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano , aby w okresie Świąt
Wielkanocnych i BoŜego Narodzenia, ruchem
samochodowym na skrzyŜowaniach
ulic: śeromskiego - Ks. Koziołka oraz ulic:
Głowackiego - Opolska , kierowali policjanci .
Wnioskowano o dokonywanie częstszych
kontroli prędkości samochodów poruszających
się ulicą Kilińskiego.
Wnioskowano o ustawienie pojemników na
psie odchody na wszystkich osiedlach
w mieście ,w parkach ,terenach rekreacyjnych
oraz w obrębie ulic Moniuszki
i Limanowskiego

Ireneusz śyłka

Policja

Władysław Maj
Policja
Ireneusz śyłka

Wydział
GGR

Wnioskowano o usunięcie tłucznia z ulicy
Elsnera w Krapkowicach

Małgorzata
Szarek

Wydział
GKI

Wnioskowano o wytyczenie granicy wokół
stawu naleŜącego do Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej w Dąbrówce Górnej

Werner Koppe

Wydział
GGR

w tym budynku.
StraŜ Miejska zwróci szczególną
uwagę na ten budynek, prowadząc
tu częstsze kontrole.
Wniosek skierowano do realizacji,
do Policji -wykonany

Wniosek skierowano do
realizacji, do Policji -wykonany
2 pojemniki na psie odchody
ustawiono w dwóch miejscach, przy ul.
Moniuszki. Na początku 2013 roku
ustawiono 1 pojemnik przy ul.
Limanowskiego.
Pojemniki będą systematycznie
ustawiane na wskazanych miejscach
Prace porządkowe wykonano zgodnie z
wnioskiem .
Przedmiotowy staw połoŜony jest na
działkach :nr 546 stanowiącej
własność Gminy Krapkowice,
w uŜyczeniu dla OSP w Dąbrówce
Górnej i działce nr 547 stanowiącej
własność Pauliny Szczerba.
Z wstępnych ustaleń wynika ,Ŝe Pani
Szczerba zmarła w Krapkowicach
w 1994r.,a jej mąŜ zmarł w Gorlicach w
1999 r. Na temat dzieci i innych
spadkobierców brak danych.
Ustalenie granic wymaga obecności
właścicieli podczas okazania granic na
gruncie, a w przypadku ich śmierci Sąd
musiałby wskazać w
odrębnym
8

7.

04.04.2012

Komisja Spraw
Społecznych

Józef Gut

Wydział
GKI

Wnioskowano o wystąpienie do właściciela
terenu usytuowanego wzdłuŜ ulicy 3 Maja
o uporządkowanie tego terenu
z ubiegłorocznych liści .

8.

04.04.2012

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o uporządkowanie terenu „Placu
Gagarina” oraz o dokonywanie tu częstszych
patroli StraŜy Miejskiej i Policji

Katarzyna Piętka

StraŜ
Miejska
Policja

9.

04.04.2012

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o wyczyszczenie Pomnika Ofiar
Wojen oraz uporządkowanie wokół niego
terenu

Józef Brzozowski

Wydział
GKI

10.

o4.04.2012

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o odnowienie ławki oraz kosza Józef Gut
na śmieci mieszczących się przy ul. Wolności .

Wydział
GKI

Wnioskowano o uprzątnięcie terenu Placu
Gagarina oraz terenu wokół Al. Jana Pawła II
oraz doposaŜenie placów zabaw (Plac Gagarina
Plac koło „Chespy” i przy ul. Kilińskiego)w
urządzenia do zabaw dla dzieci oraz nasadzenie
na tych terenach ozdobnych krzewów .

Wydział
GKI
GGR

11.

05.04.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Witold
RoŜałowski
Katarzyna Piętka

postępowaniu kuratora spadku. Jest to
procedura czasochłonna.
Ustalenie granic to minimalny koszt
ok.2.500,oo zł.
Ustalono właściciela terenu, którym jest
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Zjednoczenie”
W ramach porozumienia teren został
uporządkowany słuŜbami gminnymi
StraŜnicy patrolują to miejsce na
bieŜąco, w związku z ciągłymi
aktami wandalizmu. Niestety
wandalizm następuje w godzinach
popołudniowych albo nocnych.
Wspólnie z Policją, straŜnicy miejscy
będą patrolować to miejsce
w godzinach popołudniowych
i nocnych .
Przeprowadzono roboty porządkowe
wokół pomnika .
Wyczyszczenie
pomnika
wymaga
zlecenia odpowiedniej firmie
Wniosek zrealizowano.

Plac Gagarina jest wystarczająco
wyposaŜony w urządzenia zabawowe
Plac zabaw przy ul. Kilińskiego będzie
doposaŜony w ramach posiadanych
środków finansowych
Z uwagi na okresowość prac realizacja
zaplanowana jest na jesień 2012 r lub
wiosnę 2013 r.
Ze względu na niekorzystne warunki
9

12.

05.04.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o wyeliminowanie dzikich
wysypisk w Rogowie Opolskim: w parku, w
rejonie ul. Strategicznej oraz nad rz. Odrą

Artur Thiel

StraŜ
Miejska

13.

05.04.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano
o uprzątnięcie terenu przy
wjeździe na ulicę Górną

Józef Brzozowski

Wydział
GKI

14.

05.04.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o uprzątnięcie gruzu przy ulicy
Opolskiej (przy dawnym Klubie Nocnym )

Witold
RoŜałowski

Wydział
GKI

15.

05.04.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

16.

05.04.2012

17.

12.06.2012

18.

12.06.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów
Komisja
Edukacji,
Kultury i Sportu
Komisja
Edukacji,
Kultury i Sportu

Józef Brzozowski
Wnioskowano o monitowanie do Ks.
Proboszcza Parafii pw. NMP w Otmęcie o
podjęcie działań w kierunku naprawy muru
cmentarnego od ulicy 3 Maja do ulicy
Mickiewicza (mur grozi zawaleniem )
Wnioskowano o uprzątnięcie terenu Placu Małgorzata
Zabaw przy ul. Parkowej i ustawienie
Szarek
tu dodatkowej ławki
Wnioskowano o dokonanie przed okresem
Ireneusz śyłka
wakacyjnym , przeglądu
urządzeń na
wszystkich placach zabaw
Wnioskowano o poczynienie działań
w
Ireneusz śyłka
kierunku ujednolicenia tablic informacyjnych
z nazwami szkół

Wydział
GKI

pogodowe w 2012 roku,, nasadzenie
krzewów ozdobnych, na wskazanych
terenach, nastąpi w 2013 roku
Wykryto kilku sprawców
wyrzucających śmieci na dzikie
wysypiska – sprawcy zostali ukarani
mandatami –nakazano im uprzątnąć
zaśmiecane tereny. Problem
całkowicie nie został rozwiązany
poniewaŜ trudno jest ustalić
wszystkich sprawców .W związku
z powyŜszym poprosiliśmy
mieszkańców Rogowa Opolskiego
o ścisłą współpracę z nami .
Wnioskowane prace porządkowe zostały
wykonane.

Teren naleŜy do osób prywatnych
Nie leŜy w kompetencji Wydz. GKI
prowadzenie egzekucji dot.
porządków na trenach prywatnych .
Wydz. GKI wystąpi pisemnie
do zarządcy i właściciela cmentarza
w Otmęcie o przeprowadzenie
prac naprawczych ogrodzenia .

Wydział
GKI

Wniosek zrealizowano.

Wydział
GKI

Wnioskowane przeglądy zostały
wykonane.

Wydział
Oświaty

Zorganizowano spotkanie
z dyrektorami placówek szkolnych,
na którym poinformowano m.in.
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o konieczności podjęcia przez
dyrektorów działań w kierunku
ujednolicenia tablic informacyjnych
z nazwami szkół .
Wniosek zrealizowano.
19.

13.06.2012

Komisja Spraw
Społecznych

20.

13.06.2012

Komisja Spraw
Społecznych

21.

13.06.2012

Komisja Spraw
Społecznych

22.

13.06.2012

23.

13.06.2012

Komisja Spraw
Społecznych
Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o ustawienie znaku
informacyjnego o nazwie ulicy , przy wjeździe
w ul. Cegielnianą i ul. Dębową
Wnioskowano o poczynienie działań w kier.
usunięcia
tablicy
informacyjnej,
po
nieistniejącym szpitalu , który mieścił się przy
ul. Kozielskiej

Józef Brzozowski

Ireneusz śyłka

Wydział
GKI

Wnioskowano o poczynienie działań
w
kierunku uprzątnięcia terenu mieszczącego się
pod „Arkadami” –Rynek 26
Wnioskowano o zabezpieczenie piorunochronu
przy ul. Damrota 2 – został czesiowo wyrwany
Wnioskowano o ustawienie tablicy
ogłoszeniowej ( na uchwały RM) na Osiedlu
„Sady”

Ireneusz śyłka

Spółka
ZGKiM

Józef Gut

Spółka
ZGKiM
Wydział
OST

Józef Gut

Wydział
GKI

13.06.2012

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o dokonanie przeglądu znaków
drogowych w mieście i wymianę tych, które
uległy zniszczeniu albo są nieczytelne

Józef Gut

Wydział
GKI

25.

13.06.2012

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o przycięcie koron drzew
i krzewów przy ul. Damrota 2 oraz przy
ul .Ks.Duszy

Małgorzata
Szarek

Wydz.
GGR

26.

13.06.2012

Komisja Spraw
Społecznych

27.

13.06.2012

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o uporządkowanie drogi,
Andrzej
od PG Nr 2 w kierunku ul. Prudnickiej,
Malinowski
,poprzez usunięcie piachu i przycięcie krzewów
Wnioskowano o przycięcie drzew wzdłuŜ ulicy Józef Brzozowski
śeromskiego (po obu stronach)

24.

Wydziały
GGR
GKI
Wydział
GGR

Wniosek zrealizowano.
Wniosek przyjęto do realizacji. Zostały
usunięte 2 szt. znaków drogowych typu
.D-21.
Tablica podświetlana zamontowana na
słupie oświetleniowym naleŜy do
zarządcy byłego szpitala.
Teren mieszczący się pod „Arkadami”
uprzątnięto w dniu 15.06.2012r.
Zabezpieczenie piorunochronu
nastąpiło w dniu 14.06.2012r.
Tablica
ogłoszeniowa
została
zamontowana w miesiącu sierpniu
2012r. na Osiedlu „Sady”, przy Kościele
Parafialnym PW Ducha Świętego
w
Otmęcie
Przeglądy znaków drogowych na
terenie miasta i gminy są prowadzone na
bieŜąco i w ramach posiadanych
środków wymieniane.
Prace
przy drzewach, usunięcie
odrostów oraz przycięcie Ŝywopłotów
wykonano w lipcu 2012r.
Przycięcie krzewów zrealizowano
w miesiącu czerwcu 2012r., jak równieŜ
usunięto piach z drogi
Prace wykonano w 2012r.
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28.

13.06.2012

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o uporządkowanie chodnika
Józef Brzozowski
wzdłuŜ ul. Tuwima, poprzez wycięcie
chwastów, trawy itd.
Wnioskowano o przesunięcie znaków
Krzysztof
drogowych ”teren zabudowany”
Czapluk
do rzeczywistych granic w miejscowości
Gwoździce.

Wydział
GKI

Prace,
w
ramach
oczyszczania
chodników i dróg zostały wykonane.

29.

14.06.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wydział
GKI

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o przecinkę lub wycinkę drzew Szczepan Bryś
przy wyjazdach z ulic na drogę krajową nr 45

Wydział
GGR

Oznakowanie drogi nr 415 leŜy
w kompetencji Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Opolu. Skierowano
wniosek do w/w zarządcy drogi.
Wniosek zrealizowano.
Zarządca drogi nr 45 (GDDKiA)
dokonał przycięcia drzew i koron drzew
na wjazdach do miejscowości śywocice
i śuŜela w czerwcu br.

30

14.06.2012

31

14.06.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o uzupełnienie znaków
Szczepan Bryś
drogowych określających dopuszczalną masę
tonaŜu w tabliczki z napisem „za wyjątkiem
ciągników rolniczych”
Wnioskowano o przesunięcie znaku
Werner Koppe
drogowego ”zakaz zatrzymywania „ w ulicy
Drzymały, tak aby nie kolidował ze znakiem
informacyjnym „strefa płatnego parkowania”

Wydział
GKI

32

14.06.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wydział
GKI

33

14.06.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o zlikwidowanie kwietnika Józef Gut
mieszczącego się przy wyjeździe
z ul. Drzymały w ul. Opolską(koło urzędu
pocztowego)

Wydział
GKI

34

14.06.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o dostawienie koszy na śmieci w Andrzej
parku przy ul. Ks. Duszy oraz przy
Małkiewicz
ul. Kilińskiego ( w okolicy LO)

Wydział
GKI

Wniosek zrealizowano.

Nie planuje się zmiany organizacji
ruchu i oznakowania ulicy Drzymały.
Istniejące oznakowanie ma za
zadanie ograniczyć blokowanie
wyznaczonych miejsc parkingowych
”płatnej strefy parkowania”, do którego
kierowcy nie stosują się .
Do egzekwowania stosowania się do
oznakowania pionowego i poziomego
uprawnieni są : StraŜ Miejska i Policja .
W Wydz. GGR uzyskano
informację, Ŝe usunięty zostanie tylko
zniszczony kwietnik.
Pozostałe 2 kwietniki nadal zostały.
Wniosek zrealizowano.
Kosze na śmieci będą dostawiane
dopiero
po
zakończeniu
usługi
oczyszczania
miasta
,w
ramach
przetargu. W trakcie usługi nie moŜna
zwiększać i zmniejszać zakresu objętego
przetargiem .
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35

14.06.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o ustawienie przed wjazdem Andrzej
pochyłym, przy ul. Piastowskiej znaku
Małkiewicz
drogowego ”zakaz zatrzymywania”

Wydział
GKI

36

14.06.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Andrzej
Małkiewicz

Wydział
GKI

37

14.06.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Artur Thiel

Wydział
GKI

38

14.06.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o ustawienie słupków przy
wjeździe do parku przy Kościele parafialnym w
Otmęcie ( od strony ul. Ks .Duszyul.Damrota) -kierowcy parkują samochody w
parku
Wnioskowano o dołączenie tablicy
informacyjnej ”za wyjątkiem niedziel”
do znaku drogowego ”zakaz zatrzymywania”
przy ul. Zamkowej
Wnioskowano o zmianę organizacji ruchu
samochodowego w ulicach: Waryńskiego
i Buczka

Krystian Unsner

Wydział
GKI

39.

14.06.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wydział
GKI

40.

19.09.2012

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o dostosowanie
znaków Józef Gut
drogowych w ulicy Krasickiego, tak aby był
zachowany prawidłowy ruch w tej ulicy
Dokonać naprawy progu zwalniającego w tej
ulicy.
Wnioskowano o ustawienie monitoringu na Wniosek komisji
placu Gagarina

Wydział
GKI

Kosze dostawione musiałyby być
opróŜniane w ramach dodatkowego
zlecenia.
Docelowa organizacja ruchu
i oznakowania skrzyŜowania ulicy
Piastowskiej z ulicami Krótką
i Ogrodową pozwoli na ustawienie
oznakowania przed wzniesieniem drogi
ulicy Piastowskiej .
Wniosek częściowo zrealizowany.
Zadanie zrealizowano.

W stanie obecnym nie widzimy
podstawy do wprowadzania tego typu
oznakowania
w
obrębie
ulicy
Zamkowej.
Docelowa organizacja
ruchu ulic
Waryńskiego i Buczka
zostanie
wprowadzona po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami tych ulic
oraz po przygotowaniu i zatwierdzeniu dokumentacji docelowej organizacji
ruchu.
Planowany termin realizacji –II kwartał
2013 r.
Wniosek nie zrealizowany.

Rozbudowa
systemu
monitoringu
zostanie uzgodniona ze StraŜą Miejską,
Policją i Radą Miejską.
W zakresie rozbudowy systemu będzie
13

uwzględniona lokalizacja na
Gagarina.
Termin realizacji nie określony.
41

42.

19.09.2012

19.09.2012

Placu

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o ustawienie na osiedlu domków Józef Brzozwski
jednorodzinnych pomiędzy ul śeromskiego i ul. Małgorzata
Górnej znaków drogowych informujących o Szarek
wjeździe do strefy ulic równorzędnych

Wydział
GKI

Wniosek zrealizowano.

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o prawidłowe wykonanie
oznakowania poziomego ulicy równorzędnych
na osiedlu domków jednorodzinnych pomiędzy
ul śeromskiego a ul Górną
Wnioskowano o poczynienie działań w
kierunku znalezienia właściciela nieruchomości
przy ul. Ks Duszy (teren dawnego Kina)
i wyegzekwowanie od niego uporządkowania
w/w terenu poprzez przycięcie koron
drzewnych i krzewów

Małgorzata
Szarek

Wydział
GKI

Wniosek zrealizowano.

Małgorzata
Szarek

StraŜ
Miejska

StraŜ Miejska ustaliła właściciela oraz
nakazała uprzątnięcie terenu wokół
sklepu meblowego przy ul. Ks. Duszy.,
poprzez przycięcie Ŝywopłotu oraz
koron drzewek. Właściciel dokonał w/w
czynności.

Wnioskowano o dokonywanie w godzinach Józef Brzozowski
porannych częstszych patroli Policji i StraŜy
Miejskiej w obrębie ul. Damrota-zaczepiane są
dzieci i młodzieŜ przez osoby pijące alkohol

StraŜ
Miejska

Pracownicy StraŜy Miejskiej przyjrzeli
się problemowi zaczepiania młodzieŜy
i dzieci przez osoby spoŜywające
alkohol poprzez częstsze patrole w w/w
okolicy .Kilka
razy podejmowali
interwencje polegające na przeganianiu i
legitymowaniu osób ,mających problem
z alkoholem i Ŝebrzących pieniądze w
w/w miejscu od przechodniów .
W dalszym ciągu
straŜnicy będą
prowadzić patrole, aby wyeliminować
takie incydenty .

Wnioskowano o dostawienie dwóch słupków Andrzej
przy wjeździe do parku przy Kościele Małkiewicz
Parafialnym w Otmęcie, od strony ul Ks. Duszy
- Damrota

Wydział
GKI

43

19.09.2012

Komisja Spraw
Społecznych

44.

19.09.2012

Komisja Spraw
Społecznych

45.

20.09.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wniosek wykonano.
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46.

20.09.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o dostawienie dwóch koszy na Józef Gut
śmieci przy ul. 3 Maja

Wydział
GKI

47.

20.09.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o ustawienie przed nowym Krzysztof
odcinkiem drogi łącznika DK-45 z drogą Czapluk
wojewódzką nr 415 w Gwoździcach, znaku
kierującego pojazdy do autostrady A4

Wydział
GKI

48.

20.09.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o usunięcie chwastów
chodników przy ul. Kilińskiego i ul. 3 Maja

Wydział
GKI

49.

14.11.2012

Komisja Spraw
Społecznych

50.

14.11.2012

Komisja Spraw
Społecznych

51.

14.11.2012

Komisja Spraw
Społecznych

52.

14.11.2012

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano, aby do znaku drogowego „zakaz Józef Brzozowski
ruchu” przy ul Harcerskiej dołączyć tabliczkę
informacyjną „ za wyjątkiem mieszkańców”

53.

14.11.2012

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o wyeliminowanie parkowania Józef Gut
samochodów na części chodnika przy ul.

z Witold
RoŜałowski

Wnioskowano o przeniesienie dwóch koszy na Józef Gut
śmieci z ul. Jagiellońskiej na ul. Kopernika i ul.
Leśną
Wnioskowano o przesunięcie znaku drogowego Józef Brzozowski
na chodniku przy ulicy Krasickiego tak, aby
umoŜliwić swobodne przejście pieszych
Wnioskowano, aby w ramach moŜliwości Józef Brzozowski
finansowych ponownie ustawić
na skrzyŜowaniu ul. śeromskiego
i ul Brzechwy, tablicę informacyjną

Wydział
GKI

Zostało zlecone postawienie 3 koszy w
obrębie ul. 3 Maja, od ul Mickiewicza
do ul. Jagiellońskiej.
Wniosek zrealizowano.
Wnioskowane oznakowanie zostało
zamówione. Jednocześnie prowadzone
są rozmowy z przedstawicielami dróg
krajowych i wojewódzkich w sprawie
oznakowanie tego łącznika w pasie dróg
krajowych i wojewódzkich.
Wnioskowane prace zostały wykonane
w ramach prac porządkowych zleconych
ZGKiM spółka z o.o.
Wniosek zrealizowany.
Zmiana lokalizacji istniejących koszy
ulicznych nie jest planowana

Wydział
GKI

Wniosek zrealizowany.

Wydział
GKI

Na wniosek mieszkańców i ze względu
na zły stan techniczny tablica została
zdemontowana. Koszt jej naprawy
przekraczałby wartość zakupu nowej
tablicy. W roku 2012 zamontowano
dwie nowe tablice informacyjne. W roku
2013 planowane jest ustawienie
kolejnych dwóch tablic na terenie
miasta.
Wniosek nie zostanie zrealizowany, ze
względu na brak moŜliwości kontroli w
przyszłości, samochodów poruszających
się w tym terenie miasta.

Wydział
GKI

Policja
StraŜ

Mieszkańcy posesji przy ul. Kolejowej i
ul. Opolskiej
nie zgłosili Ŝadnej
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Kolejowej

54.

14.11.2012

Komisja Spraw
Społecznych

55

15.11.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

56

19.12.2012

57.

20.12.2012

58.

20.12.2012

59.

20.12.2012

Komisja Spraw
Społecznych

Komisja
Gospodarki
i Finansów
Komisja
Gospodarki
i Finansów
Komisja
Gospodarki
i Finansów

i ul. Opolskiej

Wnioskowano, aby na terenie gminnym ,
mieszczącym się przy ul. Opolskiej 1 (za
budynkiem spółdzielni mieszkaniowej) nie
parkowały samochodów osoby prywatne,
posiadające garaŜe.
Wnioskowano o ustawienie przed nowym
odcinkiem drogi łączącym DK-45 z drogą
wojewódzką 415 w Gwoździcach, duŜego
znaku wskazującego kierunek jazdy do
autostrady A4.
Wnioskowano o przestawienie i odnowienie
znaku
drogowego
„zakaz
wjazdu”,
znajdującego się przy drodze osiedlowej- rejon
ulicy Krasickiego ( były Hotel Nr 5), w taki
sposób by umoŜliwić mieszkańcom dojazd
samochodami do parkingu
Wnioskowano
o
ustawienie
lampy
oświetleniowej w Gwoździcach przy ul.
Opolskiej (okolica stawu)
Wnioskowano
o
ustawienie
lampy
oświetleniowej na pl. rekreacyjno- sportowym,
połoŜonym w Dąbrówce Górnej
Wnioskowano o utworzenie na parkingu
samochodowym przy ul. Damrota, miejsca
parkingowego dla osób niepełnosprawnych

Andrzej
Malinowski

Werner Koppe

Miejska

interwencji
odnośnie
parkowania
samochodów przy ich posesjach- brak
jest
jakichkolwiek
podstaw
do
upomnienia ,czy teŜ ukarania kierowców
parkujących tu swoje samochody –
udzielono odpowiedzi na wniosek w
dniu 14.11.2012r. na komisji spraw
społecznych .

Policja

Wniosek przekazano
Policji

do realizacji

Wydział
GKI
Wniosek zrealizowano.

Józef Brzozowski

Wydział
GKI

Krzysztof
Czapluk

Wydział
GKI

Werner Koppe

Wydział
GKI

Józef Brzozowski

Wydział
GKI

Wniosek zrealizowano..

Zostanie przeprowadzona wizja lokalna
terenu w celu sprawdzenia moŜliwości
montaŜu oświetlenia.
Zostanie przeprowadzona wizja lokalna
terenu w celu moŜliwości montaŜu
oświetlenia.

Wniosek w trakcie realizacji.
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60.

20.12.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o
sprawdzenie zasadności Witold
spalania w piecach domowych sklejek RoŜałowski
pochodzących z firmy „Chespa” przez
pracowników tej firmy, zamieszkujących w jej
okolicach .

WNIOSKI ORGANIZACYJNE ZGŁOSZONE W 2012 ROKU
Rodzaj
Lp.
Data
posiedzenia
Treść wniosku
posiedzenia
1.

01.02.2012

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano, aby po przeprowadzeniu badań
geologicznych terenów przy ul. Kilińskiego
( koło ogrodów działkowych) , Osiedla „Sady”
(teren Lasów Państwowych),przedłoŜyć pisemną
informację nt. proponowanej nowej lokalizacji
cmentarza w Otmęcie

StraŜ
Miejska

StraŜ Miejska ustaliła , w rozmowie
z pracownikiem firmy „Chespa”
Panem Romanem Radoskim ,
Ŝe pozostałości sklejki,
wykorzystywane do produkcji, są
szkodliwe dla środowiska i powinny
być spalane w specjalnych
instalacjach do spalania odpadów, a
nie w piecach domowych
Poinformowano o tym kierownictwo
firmy , które zobowiązało się do
wprowadzenia rejestru wydawania
takich odpadów i informowania tych
osób o konsekwencjach, jakie groŜą
za spalanie ich w piecach .

Kto zgłosił

Kto realizuje

Informacja o sposobie realizacji
wniosku

Józef Gut

Wydział GKI

Na komisjach problemowych został
przedłoŜony materiał dot. wyników
badań geologicznych na poszczególnych
terenach wraz z propozycją lokalizacji
nowego cmentarza. Po uzyskanej
informacji radni zawnioskowali
o przedstawienie wstępnych wycen
kosztów realizacji nowego
cmentarza na poszczególnych
terenach.
Wycena została przygotowana
i przedstawiona na komisjach
wrześniowych.
Wniosek zrealizowano.
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2.

01.02.2012

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o zgłoszenie do Państwowego
Inspektora
Nadzoru
Budowlanego
stanu
technicznego budynku będącego własnością Pana
Rudolfa Matuszka- budynek usytuowany przy ul.3
Maja grozi katastrofą budowlaną

Józef Gut

3.

08.02.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

4.

03.04.2012

Komisja
Edukacji,
Kultury i Sportu

Wnioskowano o wyznaczenie na Sesji RM
w
dniu 18.04.2012r. ,dwóch osób na członków
Komisji ds. przyznawania stypendiów

Wniosek
Komisji

Przewodniczący
RM

5.

04.04.2012

Komisja Spraw
Społecznych

Wnioskowano o przedkładanie radnym , przez
Wydział PiRG, szczegółowych informacji nt.
uczestnictwa osób w organizowanych spotkaniach
wyjazdowych , konferencjach ,innych spotkaniach
organizowanych przez wydział(wypisać osoby
biorące udział )

Józef Gut

Wydział PiRG

Wnioskowano o zorganizowanie spotkania w
Witold
Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach
RoŜałowski
w dniu 13.02.2012r. z Naczelnikiem Wydziału
Oświaty w sprawie utworzenia Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Krapkowicach

Wydział GKI

Wydział
Oświaty

Wydz. GKI nie ma w obowiązkach
dokonywania kontroli stanu
technicznego nieruchomości
na prywatnych posesjach
oraz wysyłania donosów do PINB
Krapkowice.
PINB prowadzi nadzór nad stanem
technicznym obiektów budowlanych
w mieście.
Obowiązkiem
kaŜdego
właściciela
posesji jest przeprowadzanie rocznych
przeglądów technicznych
obiektów
budowlanych i utrzymywanie tych
obiektów w stanie pozwalającym
na uŜytkowanie .
Takie spotkanie zostało
zorganizowane przez Naczelnika
Wydziału Oświaty.
Na spotkaniu zapadły konkretne decyzje
odnośnie utworzenia Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego Nr 2
w Krapkowicach
Zaproponowano,
po
uzgodnieniu
telefonicznym z radnymi , skład trzy
osobowy tj. Pan Ireneusz śyłka,
Pan Marek Niedzielski, Pan Leszek
Felsztyński.
Skład Komisji został zatwierdzony na
Sesji RM w dniu 26.09.2012r.
Wydział PiRG , w kolejnych
sprawozdaniach dot. Integracji
Krapkowic z Unią Europejską
zastosował się do wniosku radnego
i przedkłada informację, jakie osoby
brały udział w róŜnych spotkaniach,
delegacjach, konferencjach itd.
Wniosek zrealizowano
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6.

05.04.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o zaproszenie, na następne
posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów ,
Prezesa Spółki
BIOKRAP Pana Sławomira
Stokłosę

Józef
Brzozowski

7.

05.04.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o zwiększenie składu komisji ds.
przyznawania stypendiów ( z dwóch na trzy osoby
wskazane przez radę ) ,tym samym zmieniając
zapis w uchwale
w sprawie określenia
szczegółowych zasad ,trybu przyznawania i
pozbawiania oraz rodzaje i wys. stypendiów
sportowych…..” w paragrafie 8.2 w pkt.2 .

Witold
RoŜałowski

8.

05.04.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o informowanie radnych,
Witold
z miesięcznym wyprzedzeniem , o składanych do RoŜałowski
Stowarzyszenia Kraina Św. Anny
wnioskach o dofinansowanie ( na jakie zadania).

9.

05.04.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano aby Firma „Veolia ”Krapkowice
przekazywała mieszkańcom Gminy
Krapkowice, wraz z fakturą za wywóz śmieci,
pisemną informację o zbiórkach śmieci
wielkogabarytowych .

Przewodniczący
Komisji

Wydział OST

Wydział PiRG

Józef Gut
Wydział GGR

Zaproszenie dla Pana Stokłosy zostało
wysłane na Sesję RM
w dniu 18 kwietnia 2012r.
Pan Stokłosa uczestniczył
w Sesji RM, przedstawiając informację z
działalności Spółki „Biokrap” –wniosek
zrealizowany
Na sesji RM w dniu 18.04.2012r.
zwiększono skład komisji
ds. przyznawania stypendiów,
z dwóch na trzy osoby, tym samym
zmieniając zapis w uchwale wskazanej
we wniosku .

Jest to niemoŜliwe z przyczyn
organizacyjno- technicznych
z uwagi na fakt , iŜ informacja
o naborach wniosków w ramach działań
„wdraŜanie lokalnych strategii rozwoju”,
objętego programem obszarów wiejskich
na lata 2007-2013, jest publikowana na
miesiąc przed zakończeniem naboru
Nie ma
moŜliwości przekazywania
takiej informacji przez Firmę „Veolia” ,
gdyŜ wiosenna zbiórka odpadów
wielkogabarytowych jest ruchoma,
ustalana w zaleŜności od daty Świąt
Wielkanocnych.
Na marginesie zauwaŜyć naleŜy ,
Ŝe informacja o zbiórce odpadów
wielkogabarytowych zamieszczana jest
w lokalnej prasie, na stronie
internetowej urzędu oraz na tablicach
ogłoszeń

19

10.

05.04.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o poinformowanie Firmy
”Veolia”o konieczności odbierania
równieŜ
pojedynczych worków ze śmieciami podczas
odbioru kubłów .

Józef
Brzozowski

11.

05.04.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano, aby
przy organizowaniu
następnego przetargu dot. utrzymania czystości na
terenie m. Krapkowice, wziąć pod uwagę
zatrudnienie jednej lub dwóch osób, do
codziennego sprzątania miasta.

Witold
RoŜałowski

Wnioskowano o przygotowywanie
Załączników do Wieloletniej Prognozy
Finansowej i Prognozy Długu w większym
formacie, takim aby były czytelne .
Wnioskowano o sporządzenie harmonogramu
posiedzeń wyjazdowych Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu w placówkach oświatowych

Józef Gut

Wydział
BudŜetowoFinansowy

Ireneusz
śyłka

Wydział
Oświaty i
Kultury

Wnioskowano o przygotowanie na Sesję RM w
dniu 26.09.br Informacji nt wielkości powierzchni
działki 971/9 przeznaczonej pod tereny rolnicze
oraz powierzchni przeznaczonej pod tereny
zabudowy mieszkaniowej.

Józef Gut

12.

14.06.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

13.

18.09.2012

Komisja
Edukacji,
Kultury i Sportu

14.

20.09.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wydział
GGR

Wydział
GKI

Wydział GGR

Zmieszane odpady komunalne zostaną
odbierane przez Firmę „Veolia” pod
warunkiem, Ŝe będą się znajdowały w
odpowiednim worku, który moŜna nabyć
w siedzibie tejŜe firmy ( koszt 7 zł/szt.)
Odpady selektywnie zbierane, odbierane
są zgodnie z harmonogramem,
najczęściej raz w miesiącu ,
przy pierwszej zbiórce odpadów
niesegregowanych

Przekazano ZGKiM
utrzymanie czystości w obrębie Rynku
i Starego Miasta .
Pozostałe części miasta są
obsługiwane przez Firmę wyłonioną
z przetargu.
Sprzątanie codzienne miasta ,w ramach
zatrudnienia 1 lub 2 osób, prowadzone
jest w ramach usługi ZGKiM.
Wydział B-F
przygotowuje wskazane
załączniki w większym formacie,
takim, aby były one czytelne.
Harmonogram sporządzono
po uzgodnieniu z dyrektorami
placówek. Harmonogram został wpisany
do planu pracy komisji na 2013 rok.
Wniosek zrealizowano.
Informację przedłoŜono radnym
w nakreślonym terminie.
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15.

20.09.2012

Komisja
Gospodarki
Finansów

Wnioskowano o przygotowanie na posiedzenie
Józef Gut
komisji w dn. 15.11. br. Informacji nt. aktualnego
stanu prawnego i technicznego obiektu przy ul.
Sportowej 1 (Hotel Unia)
Wnioskowano o wyznaczenie terminu komisji Wniosek
wyjazdowej, na tereny zaproponowane pod komisji
budowę nowego cmentarza komunalnego

16.

20.09.2012

Komisja
Gospodarki
i Finansów

17.

13.11.2012

Komisja
Edukacji,
Kultury i Sportu

18.

13.11.2012

19.

15.11.2012

Komisja
Wnioskowano, aby Rada Sportu utworzyła Andrzej
Edukacji, Sportu długoletnią strategię rozwoju sportu - strategia ta Krajka
i Kultury
powinna określać głównie zadania, dziedziny
sportu, wspierane finansowo przez gminę .
Komisja
Wnioskowano o ustalenie własności działek, na Artur Thiel
Gospodarki
których znajduje się ulica Parkowa w Rogowie
i Finansów
Opolskim ( droga do Zamku)

Wnioskowano o przeprowadzenie konsultacji Wniosek
z rodzicami i pracownikami jednostek celem komisji
zasadności
utworzenia
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego nr 2 w Krapkowicach i Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego w śywocicach

Wydział GGR

Przewodniczący
RM

Wydział
Oświaty
i Kultury

Wydz. OST

Wydz. GGR

Wniosek zrealizowano.
Informację przedłoŜono radnym
w nakreślonym terminie
Wniosek zrealizowano.
Odbyła się komisja wyjazdowa
na
tereny zaproponowane pod budowę
cmentarza.
Konsultacje przeprowadzono.
W śywocicach opowiedziano się za
pozostawieniem osobno szkoły i
przedszkola.
Odnośnie
utworzenie
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
Nr 2 w Krapkowicach, zaproponowano przesunięcie terminu łączenia w
czasie, w związku z planowaną w 2013
roku nowelizacją ustawy o systemie
oświaty.
Strategia
rozwoju sportu będzie
przedłoŜona Radzie Miejskiej
w miesiącu listopadzie 2013 roku, na
posiedzeniach komisji, sesji
Droga dojazdowa do Biblioteki
Wojewódzkiej w Rogowie Opolskim,
oznaczona w operacie ewidencji
gruntów i budynków numerem 311/6
z mapy 1, stanowi własność Rogowskiej
Hodowli Roślin Sp.z o.o. z siedzibą
w Dąbrówce Górnej

Sporządziła: ElŜbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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