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INFORMACJA Z REALIZACJI WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH W 2008 ROKU 
 
 
 
 

 
W 2008 roku do realizacji zgłoszono 111 wniosków  

(tj.  59  w  I półroczu oraz  52  w  II półroczu).  W tym o charakterze: 

 

• finansowym –  11 

• gospodarczym –  29 

• porz�dkowym  –  27 

• organizacyjnym  –  44 

 
 
 

Zgłoszone wnioski, w terminie zostały skierowane do osób lub 

wydziałów, wskazanych przez wnioskodawców. Najwi�cej wniosków 

skierowano do Wydziałów: Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (47), 

Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska (20) oraz 

O�wiaty, Kultury i Sportu (17), co pokazuje zamieszczona obok 

tabela.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

�

�

Lp. Osoby i wydziały,  
do których skierowano wnioski 

Liczba 
skierowanych  

wniosków 

Liczba wniosków 
zrealizowanych 

(stan na 10.03.2009r.) 
1. Burmistrz  1 - 
2. Zast�pca Burmistrza 1 1 
3. Skarbnik Miasta 4 4 
4. Biuro Rady Miejskiej (Biuro RM) 4 3 
5. Wydział O�wiaty, Kultury i Sportu 

(Wydz.O�) 17 14 

6. Wydział  Gospodarki Gruntami, 
Rolnictwa i Ochrony �rodowiska 
(Wydz.GGR) 

20 14 

7. Wydział Gospodarki Komunalnej  
i Inwestycji ( Wydz.GKI) 47 32 

8. Wydział Organizacyjny  
(Wydz.OR) 1 - 

9. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 
(Wydz.PD) 3 2 

10. Wydział Spraw Obywatelskich  
(Wydz.SO) 1 1 

11. Biuro Ewidencji Działalno�ci 
Gospodarczej (Biuro DG) 1 1 

12. Krapkowicki Dom Kultury  
(KDK Krapkowice) 4 2 

13. Warsztat Terapii Zaj�ciowej 
(WTZ Krapkowice) 1 1 

14. O�rodek Pomocy Społecznej (OPS  
Krapkowice) 1 - 

15. Mi�dzyszkolny O�rodek Sportowy 
(MOS Krapkowice) 1 1 

16. Stra� Miejska  6 6 
17. Wodoci�gi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

(Spółka WiK) 3 2 
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W 2008 roku wnioski zgłosiło 18 radnych i 3 komisje:   
 
                                                                                                                                                                      
 

 
Materiał opracowano na podstawie informacji przekazanych przez osoby odpowiedzialne 
za realizacj�  zgłoszonych wniosków. 
 

 
Informacj� wytworzyła: Beata St�pniowska (UMiG Krapkowice, Wydział Organizacyjny) 
Krapkowice, dn. 20.03.2009r. 
 
 
 

Z tabeli zamieszczonej obok wynika, �e: 
1. Przedstawiamy kolejne zestawienie wniosków 

zgłoszonych przez radnych Rady Miejskiej 
w Krapkowicach. W 2008 roku zgłoszonych 
zostało 111 wniosków. 

2. Wi�kszo�� z nich została zrealizowana, 
szczególnie te, które nie wymagały nakładów 
finansowych. 

3. Niezrealizowane wnioski b�d� realizowane 
w  2009 roku. 

4. Niektóre wnioski nie zostały zrealizowane, 
z powodu braku kompetencji Gminy w tym 
zakresie lub niedostatecznych uregulowa� 
prawnych. 

5. Wnioski zgłaszane przez radnych na sesji nie 
uj�to w informacji, gdy� odpowiedzi na nie 
udzielane s� w trakcie obrad. W informacji nie 
ma równie� wniosków, które nie zostały 
przyj�te przez głosowanie na posiedzeniach 
komisji – głównie ze wzgl�du na skutki 
finansowe. 

6. Wnioski powoduj�ce skutki finansowe 
powy�ej 10 tys. złotych przyj�te przez komisj� 
Rady, przewodnicz�cy komisji przedstawia 
Radzie Miejskiej do akceptacji w głosowaniu. 

7. Poni�ej zamieszczamy indeks wniosków 
zgłoszonych w 2008 roku wraz z aktualizacj� 
informacji o realizacji wniosków za I półrocze 
(stan na dzie� 10 marca 2009r.) 

 
         
          Sekretarz Miasta  
 

       \-\ mgr Mieczysław Ko�uch 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         

Liczba zgłoszonych wniosków 
 w 2008 roku 

W tym wnioski Lp. Imi� i nazwisko 

F* G* P* O* Razem zrealizowane w trakcie 
realizacji niezrealizowane 

1. Małgorzata Bendkowska - 1 - 2 3 2 1 - 
2. Szczepan Bry� 1 1 3 - 5 3 2 - 
3. Józef Brzozowski - 4 2 1 7 6 1 - 
4. Arnold Donitza - - 1 - 1 1 - - 
5. Iwona Gajda 1 - 1 3 5 3 - 2 
6. Weronika Gucman - 1 2 2 5 3 - 2 
7. Henryk Heniczek - 3 3 2 8 4 2 2 
8. Werner Koppe 1 3 2 1 7 3 1 3 
9. Andrzej Krajka 3 - - 2 5 3 - 2 
10. Władysław Martynowski 4 5 4 10 23 18 4 1 
11. Henryk Miszke 1 1 - - 2 2 - - 
12. Witold Ro�ałowski - 1 - 1 2 2 - - 
13. Karol Stach 1 1 3 1 6 6 - - 
14. Henryk Szarek - - 2 3 5 5 - - 
15. Tomasz Szwed - - 1 6 7 6 - 1 
16. Krystian Unsner - 4 - 1 5 5 - - 
17. Adam Wywioł - - 1 - 1 1 - - 
18. Ireneusz �yłka 1 1 2 2 6 3 2 1 

19. Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu - 1 - 4 5 4 1 - 

20. Komisja Gospodarki  
i Finansów 2 2 1 2 7 3 2 2 

21. Komisja Spraw 
Społecznych - - - 2 2 1 - 1 

*wnioski: F -finansowe, G -gospodarcze, P- porz�dkowe, O-organizacyjne 
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WNIOSKI FINANSOWE ZGŁOSZONE W 2008 ROKU 
 

Lp. Data 
posiedzenia 

 

Rodzaj 
posiedzenia 

Tre�� wniosku Kto zgłosił Kto 
realizuje 

Informacja o realizacji wniosku 

1. 16.04.2008 Komisja Spraw 
Społecznych 

Ponowne rozwa�enie zwi�kszenia etatów 
o  1 osob� w  Stra�y Miejskiej. 

Iwona Gajda Burmistrz 
Krapkowic 

Burmistrz rozwa�y mo�liwo�� 
zwi�kszenia zatrudnienia po 
zaplanowaniu w bud�ecie na 2009r. 
�rodków na ten cel. 
Aktualizacja na dzie� 10.03.2009r: 
Sytuacja finansowa gminy oraz 
 wprowadzone w 2009 roku działania 
oszcz�dno�ciowe uniemo�liwiaj� 
zwi�kszenie zatrudnienia w Stra�y 
Miejskiej. 

2. 16.09.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Rozwa�y� zwi�kszenie �rodków 
finansowych na działalno�� PSP w Kórnicy. 

Władysław 
Martynowski 

Wydz. O� Nast�piło zwi�kszenie �rodków 
finansowych w zwi�zku z inwestycj�. 
 

3. 16.09.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Wnioskowano o wprowadzenie do projektu 
bud�etowego na 2009 rok zadania  pn. 
remont generalny dachów w  szkołach: 
Stowarzyszeniowa  Szkoła Podstawowa 
w  Steblowie, PSP Nr 1 w Krapkowicach, 
PSSP Nr 5 w Krapkowicach. 

Henryk Miszke 
 

Władysław 
Martynowski 

Wydz. O� 
Wydz. GKI 

Uj�to w bud�ecie gminy na 2009 rok 
remonty dachów w Stowarzyszeniowej 
Szkole w Steblowie i Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 1. 

4. 04.11.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Wnioskowano o wprowadzenie opłaty 
targowej za boks na targowisku: za cały 
boks -19zł, za pół boksu - 9 zł, rezygnuj�c 
tym samym z opłaty za m2 zaj�tej 
powierzchni. 

Werner Koppe Wydz. PD Zrezygnowano z opłaty za m2 zaj�tej 
powierzchni i wprowadzono opłat� 
targow� za boks na targowisku, tj. za 
cały boks - 19,00zł i  za pół boksu 
9,00zł.  

5. 04.11.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Wnioskowano o rozwa�enie wprowadzenia 
do planu bud�etowego na 2009 rok kwoty 
250 ty�. zł. na zadanie  pn. „Kapitalny 
remont dachu w Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach". 

Andrzej Krajka Wydz. O� Wniosek pozytywnie przyj�to na sesji 
Rady Miejskiej w dniu 17 grudnia 
2008r. 

6. 06.11.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Przy ustalaniu propozycji stawek podatku od 
nieruchomo�ci na 2009 rok wnioskowano 
o sprawdzenie mo�liwo�ci wprowadzenia 
przedziałów od gruntów zaj�tych na 
prowadzenie działalno�ci gospodarczej 
w    zakresie udzielania �wiadcze� 
zdrowotnych - tj. małopowierzchniowe  
 i wielkopowierzchniowe. 
 

Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Wydz. PD Odst�piono od wprowadzenia 
przedziałów dla stawek w zakresie 
udzielania �wiadcze� zdrowotnych. 
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7. 06.11.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Wnioskowano o wprowadzenie stawek 
opłaty targowej, tj. za cały boks lub handel 
z samochodu - 19,00zł; za zaj�cie cz��ci 
boksu - 9,00zł. oraz zwolni� z opłaty 
targowej emerytów, rencistów i inwalidów 
prowadz�cych handel kwiatami, warzywami, 
owocami uzyskanymi z własnej działki. 

Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Wydz.PD Wprowadzono zmiany stawek opłaty 
targowej na 2009 rok, zgodnie 
z  wnioskiem. 
 

8. 09.12.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

W ramach bud�etu gminy Krapkowice na 
2009 rok wnioskowano o przeprowadzenie 
remontów poszy� dachowych w nast�puj�cej 
kolejno�ci: PSP Nr 1 w Krapkowicach,  ZSS 
Nr 1 w Krapkowicach, Stowarzyszeniowa 
Szkoła Podstawowa w Steblowie.  

Ireneusz �yłka 
 

Władysław 
Martynowski 

Skarbnik 
Miasta 

Wprowadzono do bud�etu na 2009 rok 
przeprowadzenie remontów poszy� 
dachowych w Stowarzyszeniowej 
Publicznej Szkole Podstawowej 
w Steblowie. 

9. 09.12.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Wnioskowano o rozpatrzenie mo�liwo�ci 
uj�cia w bud�ecie gminy na 2009 rok 
remontów dachów w Stowarzyszeniowej 
Szkole w Steblowie i Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 1, co pozwoli na 
wyst�pienie o �rodki zewn�trzne. 

Andrzej Krajka Skarbnik 
Miasta 

Uj�to w bud�ecie gminy na 2009 rok 
remonty dachów w Stowarzyszeniowej 
Szkole w Steblowie i Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach. 

10. 09.12.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Wnioskowano o zwi�kszenie �rodków 
finansowych na kultur� fizyczn� w bud�ecie 
gminy Krapkowice na 2009 rok - tj. 
z 160.000zł. na 200.000zł. 

Andrzej Krajka Skarbnik 
Miasta 

Zwi�kszono wydatki na dotacje 
w zakresie kultury fizycznej i sportu 
o kwot� 30.000zł.  

11. 11.12.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Wnioskowano o wprowadzenie do planu 
wieloletnich programów inwestycyjnych 
zadania w/g kolejno�ci pn.: „Budowa sali 
gimnastycznej w �ywocicach”;„Modernizacja 
Remizy Stra�ackiej w Rogowie Opolskim”, 
”Remont pokry� dachowych budynków: ZSS 
Nr 1  i WTZ w Krapkowicach”. 

Szczepan Bry� 
Karol Stach 
Władysław 

Martynowski 

Skarbnik 
Miasta 

Dopisano do planu wieloletnich 
programów inwestycyjnych zadanie 
pn.: „Budowa sali gimnastycznej 
w  �ywocicach”. 
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WNIOSKI GOSPODARCZE ZGŁOSZONE W 2008 ROKU 
 

Lp. Data 
posiedzenia 

 

Rodzaj 
posiedzenia 

Tre�� wniosku Kto zgłosił Kto realizuje Informacja o realizacji wniosku 

1. 21.02.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wykonanie przej�cia dla pieszych na 
ul.3 Maja, naprzeciwko Urz�du Miasta 
i Gminy Krapkowice. 

Józef 
Brzozowski  

Wydz.GKI Przej�cie dla pieszych zostało 
wykonane. 

2. 15.04.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Rozpatrzenie zamontowania tablicy �wietlnej 
na obiekcie KDK. 

Weronika 
Gucman 

KDK 
Krapkowice 

W roku 2008 brak �rodków na 
zamontowanie tablicy �wietlnej na 
obiekcie KDK.  
Aktualizacja na dzie� 10.03.2009r: 
W miar� mo�liwo�ci finansowych, 
zadanie to zostanie wykonane po 
przeprowadzeniu generalnego remontu 
sali kinowej w 2009 r. 

3. 17.04.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Podj�cie działa� w kierunku wykupienia 
gruntu (3 ary) przy ul.Ks.Koziołka (w okolicy 
krzy�a) i dokonanie poszerzenia w tym 
miejscu ulicy (zadanie wspólne z Zarz�dem 
Dróg Wojewódzkich). 

Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wydz.GGR Przedmiotowa nieruchomo�� stanowi 
działk� nr 165/6 z mapy 13 
o powierzchni 0,0368ha - zabudowan� 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 
i budynkiem gospodarczym. Posiada 
uregulowany stan prawny, jest wolna od 
obci��e�, zgodnie z zapisem w ksi�dze 
wieczystej nr 20454 stanowi 
współwłasno�� po 1/2   dwóch osób 
fizycznych na stale zamieszkałych 
w Niemczech. Sporz�dzono operat 
szacunkowy ww. nieruchomo�ci do 
celów jej kupna, obecnie trwaj� rozmowy 
z  wła�cicielami. 
Aktualizacja na dzie� 10.03.2009r: 
Nawi�zano kontakt z jedn� ze 
współwła�cicielek. Według ostatnich 
ustale� telefonicznych, cało�� spraw 
własno�ciowych zwi�zanych z t� 
nieruchomo�ci�  prowadzi jej adwokat, 
który podczas pobytu w Polsce (marzec-
kwiecie� 2009) skontaktuje si� z UMiG 
Krapkowice.   

4. 17.04.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Przeprowadzenie działa� w kierunku 
rozwi�zania problemu zdewastowanego 
pomostu ł�cz�cego Osiedle Fabryczne 
z  ul. Fabryczn�. 

Władysław 
Martynowski 

Wydz.GKI Firma Metsa Tissue zaproponowała 
wykup pomostu za kwot� 150 tys. zł. 
Warto�� ta jest mocno zawy�ona, a 
ponadto na wyremontowanie mostu 
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potrzebna jest kwota około 100 tys. zł. 
Takich �rodków nie zaplanowano 
w  bud�ecie gminy na 2008 rok. 
Aktualizacja na dzie� 10.03.2009r: 
Firma Metsa Tissue wykonała remont 
kładki i wyremontowan� przeka�e gminie 
do utrzymania. 

5. 17.04.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Dokonanie remontu „murków” na płycie 
Rynku. 

Władysław 
Martynowski 

Wydz. GKI Remont murków nie został wykonany 
z powodu braku �rodków finansowych 
w 2008 roku. Remont zostanie wykonany 
w roku przyszłym. 
Aktualizacja na dzie� 10.03.2009r: 
Remont murków  zostanie wykonany 
cz��ciowo w 2009 roku, w ramach  
posiadanych �rodków. 

6. 17.04.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wyrównanie nawierzchni ul. Limanowskiego. Władysław 
Martynowski 

Wydz. GKI Nawierzchnia ul. Limanowskiego została 
wyrównana. 

7. 17.04.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wyrównanie nawierzchni dróg w Steblowie 
(ul. Sienkiewicza, ul. Polna, ul. Kopernika), 
ewentualnie zgłosi� napraw� do wykonawcy, 
w ramach obejmuj�cej gwarancji. 

Henryk 
Heniczek 

Wydz. GKI Wyrównano nawierzchnie dróg 
w  Steblowie. 

8. 17.04.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wykonanie monta�u progu zwalniaj�cego 
w  ul. Wiejskiej w Steblowie. 

Henryk 
Heniczek 

Wydz. GKI Nie zamontowano progu zwalniaj�cego, 
ze wzgl�du na g�st� zabudow� (wjazdy 
do bram w niewielkich odległo�ciach). 

9. 17.04.2008 Komisja 
Gospodarki 
i Finansów 

Wykonanie przej�cia dla pieszych na 
ul. Kili�skiego na wysoko�ci placu zabaw. 

Krystian 
Unsner 

Wydz. GKI Przej�cie dla pieszych na ul. Kili�skiego 
zostało wykonane. 

10. 17.04.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Dokonanie naprawy wpustu ulicznego 
i  o�wietlenia – ul. Buczka (w okolicy 
przedszkola). 

Krystian 
Unsner 

Wydz. GKI Naprawa wpustu została wykonana, 
o�wietlenie b�dzie uruchomione w m-cu 
wrze�niu 2008 roku. 
Aktualizacja na dzie� 10.03.2009r: 
Wniosek zrealizowano w cało�ci. 

11. 17.04.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Zniwelowanie wykopów przy ul. Kili�skiego. Krystian 
Unsner 

Wydz. GKI Wykopy przy ul. Kili�skiego zostały 
usuni�te. 

12. 17.04.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Ustawienie znaku „STOP” i namalowanie linii 
poziomej w ul. Słowackiego, przy wyje	dzie 
ze sklepu „PLUS”. 
 

Witold 
Ro�ałowski 

Wydz. GKI Postawiono znak „STOP”. 

13. 17.04.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Przeprowadzenie remontów ulic po zimie. Karol Stach Wydz. GKI W ramach mo�liwo�ci finansowych 
przeprowadzone zostały remonty dróg. 
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14. 10.06.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Uporz�dkowanie sprawy dot. „wapiennika” 
przy ul. Opolskiej. 

Władysław 
Martynowski 

Wydz. GKI Dokumentacja „wapiennika” przy 
ul. Opolskiej jest obecnie w  uzgodnieniu 
u Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Remont b�dzie mo�na 
zaplanowa� na przyszły rok, tj. 2009. 
Aktualizacja na dzie� 10.03.2009r: 
Zadanie to nie zostało wprowadzone do 
bud�etu w 2009r. W ramach utrzymania 
porz�dku zostan� przeprowadzone 
roboty porz�dkowe. 

15. 11.06.2008 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wykonanie przej�cia dla mieszka�ców  
w  kierunku Osiedla „Sady” (od strony  
„TESCO” w kierunku Osiedla). 

Małgorzata 
Bendkowska 

Wydz. GKI Wniosek w trakcie załatwiania. 
Wyst�piono do „Tesco” o zgod� na 
wykonanie chodnika na ich terenie. 
Aktualizacja na dzie� 10.03.2009r: 
Do dnia dzisiejszego nie otrzymano 
wi���cej odpowiedzi - Tesco planuje 
rozbudow� obiektu. 

16. 11.06.2008 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wykonanie remontu murków na Rynku, 
poprzez uzupełnienie brakuj�cej 
„klinkierówki”. 

Ireneusz 
�yłka 

Wydz. GKI Remont murków nie został wykonany 
z powodu braku �rodków finansowych 
w 2008 roku. Remont zostanie wykonany 
w roku przyszłym (2009). 
Aktualizacja na dzie� 10.03.2009r: 
Remont murków  zostanie wykonany 
cz��ciowo w 2009 roku, w ramach  
posiadanych �rodków 

17. 12.06.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Dokonanie naprawy nawierzchni dróg: 
ul. Krótka i ul. Polna w Steblowie. 

Henryk 
Miszke 

Wydz. GKI Poprawiono nawierzchni� dróg 
w  Steblowie. 

18. 12.06.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Przeprowadzenie remontu ul. �eromskiego 
(du�a wyrwa), obok wjazdu do SP nr 4 
w Krapkowicach. 
 

Józef 
Brzozowski 

Wydz. GKI Wyrwa na ul. �eromskiego została 
załatana. 

19. 12.06.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Ustawienie lustra �wietlnego przy wyje	dzie 
z parkingu przy SP nr 4 na ul. �eromskiego. 

Krystian 
Unsner 

Wydz. GKI Ustawiono lustro �wietlne przy wyje	dzie 
z parkingu na ul.�eromskiego. 

20. 12.06.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Oznakowanie ulic (nazwy) w �ywocicach. Szczepan 
Bry� 

Wydz. GKI Ulice w �ywocicach zostan� 
oznakowane na przełomie IV kwartału 
2008 roku i  I kwartału 2009 roku. 
Aktualizacja na dzie� 10.03.2009r: 
Wykonanie oznakowania ulic nast�pi do 
ko�ca marca 2009 r. 
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21. 16.09.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Rozwa�y� wykonanie chodnika przy PSS Nr 5 
w Krapkowicach (wej�cie od strony 
Jagiello�skiej). 

Komisja 
Edukacji 
Kultury  
i Sportu 

Wydz. GKI Wykonano chodnik przy PSS Nr 5 
w Krapkowicach (wej�cie od strony 
Jagiello�skiej). 

22. 18.09.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o ponowne rozpatrzenie 
zgłoszonych wcze�niej do realizacji 
wniosków, tj. wykonanie progu zwalniaj�cego 
w ul. Wiejskiej w Steblowie. 

Henryk 
Heniczek  

Wydz.GKI Wniosek nie został zrealizowany ze 
wzgl�du na niespełnianie warunków 
technicznych, tj. zbyt g�sta zabudowa, 
brak chodnika. 

23. 18.09.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Podj�� działania w kwestii budowy drugiej  
przeprawy drogowej mostem kolejowym. 

Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Wydz.GKI W 2009 roku po uchwaleniu zmian 
w bud�ecie gminy, zostanie opracowana 
koncepcja zagospodarowania przeprawy 
drogowej mostem kolejowym. 

24. 18.09.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wykona�  cz��� chodnika przy 
ul.�eromskiego (od krzy�a do sklepu 
„Biedronka”) ewentualnie wykona�  
kraw��niki na tym odcinku. 

Józef 
Brzozowski  

Wydz.GKI W 2009 roku zostanie wykonana 
modernizacja ulicy �eromskiego 
w    Krapkowicach w ramach 
otrzymanych �rodków rz�dowych 
z  narodowego programu przebudowy 
dróg lokalnych, tzw. „schetynówek”. 
 

25. 18.09.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Zleci� „WiK” napraw� drogi –ul.D�bowa, po 
awarii sieci wodoci�gowej. 

Józef 
Brzozowski 

Wydz.GKI 
Spółka WiK 

Wniosek zrealizowano - naprawiono 
drog�. 

26. 18.09.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wykona� dojazd do boiska LZS w D�brówce 
Górnej oraz ustawi� tablic� ze strzałk� do 
boiska LZS. 

Werner 
Koppe 

Wydz.GKI Oznakowanie wykonano, tj. ustawiono 
tablic� informacyjn�. Dojazdu do boiska 
nie wykonano, ze wzgl�du na brak 
�rodków finansowych. 

27. 18.09.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Doprowadzi� wod� do boiska LZS. Werner 
Koppe 

Wydz.GKI 
Spółka WiK 

Wniosku nie zrealizowano,  ze wzgl�du 
na brak �rodków finansowych. 

28. 18.09.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Ustawi� przystanek autobusowy  w D�brówce 
Górnej (przy restauracji ”Jagoda"). 

Werner 
Koppe 

Wydz.GKI Wniosek do zrealizowania w 2009 roku. 

29. 06.11.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Dokona� naprawy kostki drogowej w Rynku. Władysław 
Martynowski 

Wydz.GKI Naprawa kostki drogowej na Rynku 
przeprowadzana jest cyklicznie.   
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WNIOSKI PORZ�DKOWE ZGŁOSZONE W 2008 ROKU 
 

Lp. Data 
posiedzenia 

 

Rodzaj 
posiedzenia 

Tre�� wniosku Kto zgłosił Kto realizuje Informacja o realizacji wniosku 

1. 15.04.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Rozpatrzenie wył�czenia ruchu 
samochodowego  w Rynku, w okresie 
letnim. 

Weronika 
Gucman 

Wydz. GKI Ze wzgl�du na brak miejsc 
parkingowych w centrum miasta 
zrezygnowano z wył�czenia Rynku 
z  ruchu samochodowego. 

2. 17.04.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Egzekwowanie prawa, które ustanawia 
Rada Miejska (parkowanie samochodów 
w niedozwolonych miejscach, problem 
psich zanieczyszcze�, za�miecanie 
terenu) poprzez podj�cie rygorystycznych 
działa� przez Stra� Miejsk� (zakładanie 
blokad, mandaty, itp.). 

Iwona Gajda Stra� Miejska Stra� Miejska we wszystkich 
wymienionych punktach stosuje 
pouczenia, upomnienia oraz nakłada 
mandaty karne. 

3. 17.04.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Ustawienie tablic informacyjnych 
o  zakazie wysypywania �mieci na 
terenach w okolicy Osiedla Fabrycznego 
(za biurowcem), stadionu KS „Unia”, 
Spółki WiK, na innych terenach nagminnie 
za�miecanych. 

Władysław 
Martynowski 

Wydz. GGR Zamówiono 10 szt. tablic informuj�cych 
o zakazie wysypywania �mieci, które 
zostan� umieszczone w miejscach 
tworzenia si� dzikich wysypisk �mieci. 
Aktualizacja na dzie� 10.03.2009r: 
Pod koniec 2008 roku ustawiono 
zamówione tablice informacyjne 
w  okolicy Os. Fabrycznego, stadionu 
KS „Unia” oraz Spółki WiK, jak równie� 
na innych terenach nagminnie 
za�miecanych. 

4. 17.04.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Ponowne przeprowadzenie przegl�du 
wiat autobusowych na terenie miasta 
i  gminy. 

Karol Stach Wydz. GKI Przegl�d wiat autobusowych został 
przeprowadzony. 

5. 10.06.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Dokonanie przegl�du boisk, placów 
zabaw, terenów rekreacyjnych pod 
wzgl�dem bezpiecze�stwa. 
 

Ireneusz �yłka Wydz. O� Dokonano przegl�du boisk, placów 
zabaw  na pocz�tku wrze�nia 2008r. 

6. 10.06.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Rozpatrzenie zmiany zapisu w uchwale  
Rady Miejskiej w sprawie ustalenia czasu 
pracy placówek gastronomicznych 
i sklepów, poprzez wydłu�enie, w okresie 
letnim czasu pracy placówek do 
godz.23.00 (aktualnie obowi�zuje do 
godz.22.00), gdy funkcjonuj� ogródki 
letnie. 
 

Weronika 
Gucman 

Biuro DG Rada Miejska na czerwcowej sesji  
podj�ła uchwał� w sprawie ustalenia 
czasu pracy placówek handlowych, 
zakładów gastronomicznych i zakładów 
usługowych – wprowadzaj�c stosowny 
zapis. 
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7. 12.06.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Ustawienie przy ul. Krasi�skiego 
w  Krapkowicach planszy z budowanym 
basenem krytym (sfinansowanej 
w ramach budowy). 

Władysław 
Martynowski 

Wydz. GKI Inwestor ustawił tablic� – zgodnie 
z ustaleniami UMiG Krapkowice. 

8. 12.06.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Podj�cie przez Stra� Miejsk� działa� 
dyscyplinuj�cych mieszka�ców odno�nie 
wykaszania traw i chwastów wokół swoich 
posesji. 

Adam Wywioł Stra� Miejska Podejmowane s� działania wobec 
mieszka�ców, maj�ce na celu 
wykoszenie traw i chwastów wokół 
domów. Wielu wła�cicieli zaniedbanych 
domów mieszka poza granicami kraju. 

9. 12.06.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Ustawienie tablicy z napisem 
„Krapkowice” obok przepompowni, przy 
wje	dzie na ul. Górn� – od autostrady A4. 

Józef 
Brzozowski 

Wydz. GKI Zaplanowano postawienie tablicy 
z nazw� przy wyje	dzie z autostrady 
razem z herbem Krapkowic, tzw. witacz. 
Realizacja powy�szego nast�pi w IV kw. 
2008 roku. 
Aktualizacja na dzie� 10.03.2009r: 
Tablice zostały ustawione. 

10. 12.06.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Odpowiednie uregulowanie sygnalizacji 
�wietlnej na skrzy�owaniu:  
ul. �eromskiego – ul. Ks. Koziołka – 
ul. Piastowska, umo�liwiaj�ce bezpieczne 
przej�cie dzieciom ucz�szczaj�cym do SP 
nr 4. 

Henryk Szarek Wydz. GKI Planowana jest modernizacja 
sygnalizacji �wietlnej – koszty wspólnie 
z ZDW Opole. 
Aktualizacja na dzie� 10.03.2009r: 
Przeprowadzono modernizacj� 
sygnalizacji na skrzy�owaniu. 

11. 12.06.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Podj�cie działa� zobowi�zuj�cych 
wła�ciciela nieruchomo�ci (Gospoda) 
w �ywocicach do odnowienia budynku 
i estetycznego zagospodarowania terenu. 

Szczepan Bry� Wydz. GKI Wła�ciciel zamalował napisy 
i  uporz�dkował teren. 

12. 16.09.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Wnioskowano o dokonywanie przegl�dów 
boisk, placów zabaw, terenów 
rekreacyjnych przed rozpocz�ciem  
wakacji letnich. 

Ireneusz �yłka Wydz. O� Zaplanowano przegl�d boisk, placów 
zabaw i  terenów rekreacyjnych  
w planie Wydziału O�wiaty na 2009 rok. 

13. 18.09.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Wnioskowano o ponowne rozpatrzenie 
zgłoszonych wcze�niej do realizacji 
wniosków, tj. dokona� przegl�du  
wszystkich drzew w mie�cie, 
uwzgl�dniaj�c ewentualn� wycink� drzew 
i nowe nasadzenia oraz podj�� działania 
w kierunku usuni�cia  �mieci  na terenie  
przy ulicy Fabrycznej. 

Władysław 
Martynowski 

  

Wydz.GGR 
 

W ramach prac przy zieleni usuni�to: 11 
szt. drzew przy ul. �eromskiego; 18 szt. 
drzew przy ul. Opolskiej (parking); 12 
szt. drzew w parku (ul. Parkowa 
w Krapkowicach); 5 szt. drzew w parku 
(ul .Kili�skiego w Otm�cie). W okresie 
zimowym piel�gnacji poddano 
wi�kszo�� drzew na terenie ulic 
w mie�cie.  W przygotowaniu: 
- dokumentacja na usuni�cie 21 drzew 
w Krapkowicach na Osiedlu 1000-lecia  
- dokumentacja na usuni�cie 4 drzew w 
parku w Otm�cie (ul.Ks.Duszy). 
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14. 18.09.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Wnioskowano o ponowne rozpatrzenie 
zgłoszonych wcze�niej do realizacji 
wniosków, tj. przeprowadzi�  przegl�d  
wiat  autobusowych na terenie gminy, 
zlecaj�c remonty zdewastowanych wiat. 

Karol Stach Wydz.GKI Wiaty przystankowe s� systematycznie 
przegl�dane i w miar� uzupełniane 
braki. 

15. 18.09.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o ponowne rozpatrzenie 
zgłoszonych wcze�niej do realizacji 
wniosków, tj. podj�� działania (wspólnie 
Stra� Miejska i Stra� Rybacka) w celu 
wyeliminowania za�miecania przez 
w�dkarzy terenów akwenów wodnych. 

 Karol Stach Stra� Miejska Podczas kontroli przeprowadzonej  
w dniu 23 pa	dziernika 2008r. terenów 
akwenów wodnych, z których korzystaj� 
w�dkarze, tj. terenu nad Odr� 
(Góra�d�e) oraz �wirowni przy 
ul.�eromskiego nie stwierdzono 
za�miecania ww. obiektów. 

16. 18.09.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Wnioskowano o ponowne rozpatrzenie 
zgłoszonych wcze�niej do realizacji 
wniosków, tj. przeprowadzi�  kontrol� 
posesji  przy ul. Le�nej w  Steblowie, 
celem uporz�dkowania terenu wokół 
posesji. 

Henryk 
Heniczek 

  

Stra� Miejska Wystosowano pismo do zarz�dcy 
posesji  przy ul. Le�nej w  Steblowie, 
w celu uporz�dkowania terenu wokół 
posesji do 31.10.2008r.  Wła�ciciel 
posesji zastosował si� do zalece� 
Stra�y Miejskiej i uporz�dkował teren. 

17. 18.09.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Na sesji RM w dniu 24.09.2008r. podj�� 
stanowisko odno�nie  celowo�ci 
wykonania inteligentnego systemu 
sygnalizacji  �wietlnej (skrzy�owanie ulic 
Ks. Koziołka – �eromskiego – 
Piastowska). 

Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Wydz.GKI Podj�to stanowisko odno�nie  celowo�ci 
wykonania inteligentnego systemu 
sygnalizacji  �wietlnej - przeprowadzono 
modernizacj� sygnalizacji na 
skrzy�owaniu ulic Ks.Koziołka – 
�eromskiego – Piastowska. 

18. 18.09.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Na wjazdach w ulice: Le�na i Polna 
w Steblowie ustawi� tablice informuj�ce 
o doje	dzie do ul. Krótkiej w Steblowie. 

Henryk 
Heniczek  

Wydz.GKI Wykonano oznakowanie przy ul.Le�nej 
w Steblowie. Tablica przy ul. Polnej 
zostanie ustawiona w II półroczu 2009 r. 

19. 18.09.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Dokona� wymiany lampy na sodow� przy 
�wietlicy wiejskiej i przy ul. Granicznej 
w D�brówce Górnej. 

Werner Koppe Wydz.GKI Wniosek zrealizowano – wymieniono 
lampy przy �wietlicy wiejskiej i przy 
ul. Granicznej w D�brówce Górnej. 

20. 18.09.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Namalowa� lini� przerywan� na odcinku 
drogi w �ywocicach (od gospody wiejskiej 
w kierunku boiska sportowego). 

Szczepan Bry� Wydz.GKI Wyst�piono do ZDW Opole 
z  propozycj� zmiany oznakowania. 
 

21. 18.09.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Zleci� „WiK” przegl�d hydrantów 
(zanieczyszczone hydranty)  na terenie  
Gminy Krapkowice. 

Szczepan Bry� Wydz.GKI 
Spółka WiK 

Przegl�dy hydrantów na terenie gminy 
Krapkowice przeprowadzane s� 
systematycznie przez  Spółk� „WiK”. 

22. 05.11.2008 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o podj�cie działa� w 
kierunku wyeliminowania „dzikiego 
wysypiska �mieci” powstałego za 
„OPREM” w kierunku  Jednostki 
Wojskowej. 

Tomasz Szwed Stra� Miejska Przeprowadzane s� stałe kontrole 
dzikiego wysypiska �mieci powstałego 
przy ul.Limanowskiego. Natomiast 
wobec osób popełniaj�cych wykroczenia 
za�miecania tego terenu wyci�gane s� 
konsekwencje przewidziane prawem. 
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23. 06.11.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Wnioskowano o podj�cie działa� w 
kwestii uporz�dkowania „dzikiego” 
wysypiska �mieci za ogródkami przy ul. 
Fabrycznej w  Krapkowicach. 

Werner Koppe Wydz.GGR Na wszystkich „dzikich” wysypiskach 
�mieci umieszczono tabliczki o zakazie 
wysypywania �mieci. Teren przy 
ul.Fabrycznej zostanie uporz�dkowany 
w miesi�cach kwiecie� – maj 2009. 

24. 06.11.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Ustawi� tablice informacyjne o zakazie 
wyprowadzania psów na tereny placów 
zabaw, tereny rekreacyjne. 

Józef 
Brzozowski 

Wydz.GKI Tablice o zakazie wyprowadzania psów 
ustawiono na wszystkich placach 
zabaw. 
 

25. 06.11.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Odnowi� urz�dzenia na wszystkich 
placach zabaw, uporz�dkowa� teren po 
kuble na odpady stałe przy 
ul.�eromskiego. 

Henryk Szarek Wydz.GKI Odnawianie placów zabaw 
przeprowadzane jest systematycznie. 
Ponadto raz w roku przeprowadzany 
jest przegl�d techniczny urz�dze� 
znajduj�cych si� na placach zabaw. 

26. 11.12.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Wnioskowano o uporz�dkowanie  znaków 
drogowych przy ulicy Opolskiej 
w Krapkowicach oraz o �wi�teczne 
o�wietlenie tej ulicy. 

Władysław 
Martynowski 

Wydz.GKI Znaki drogowe  przy ul. Opolskiej (droga 
ZDW) s� uporz�dkowane. O�wietlenie 
�wi�teczne zostanie zamontowane w 
okresie �wi�t 2009 – 2010. 

27. 11.12.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Wnioskowano o ustawienie na wjazdach 
w ulice: Le�na i Polna w Steblowie tablic  
informuj�cych o doje	dzie do ulicy 
Krótkiej w Steblowie. 

Henryk 
Heniczek  

Wydz.GKI Wykonano oznakowanie przy ul.Le�nej 
w Steblowie. Natomiast tablice przy 
ul. Polnej zostan� wykonane w drugim 
półroczu 2009 roku. 
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WNIOSKI ORGANIZACYJNE ZGŁOSZONE W 2008 ROKU 
 

Lp. Data 
posiedzenia 

 

Rodzaj 
posiedzenia 

Tre�� wniosku Kto zgłosił Kto realizuje Informacja o realizacji wniosku 

1. 19.02.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Szersze propagowanie organizowanych 
imprez kulturalnych w�ród społecze�stwa. 
Oprócz plakatów na słupach 
ogłoszeniowych, informacje o imprezach 
umieszcza�  na stronie internetowej, 
rozsyła� do wszystkich szkół  oraz 
sołtysów. 

Weronika 
Gucman 

KDK 
Krapkowice 

Wniosek jest realizowany, informacje 
o organizowanych imprezach kulturalnych 
zamieszczane s� na plakatach i na 
stronach internetowych UMiG oraz  KDK. 

2. 19.02.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Szersze propagowanie w�ród 
pracodawców informacji o mo�liwo�ci 
kształcenia pracowników młodocianych 
zaznaczaj�c termin zło�enia  wniosku. 

Władysław 
Martynowski 

Wydz. O� Informacje o mo�liwo�ci kształcenia 
młodocianych pracowników zamieszczane 
s� na stronie internetowej Urz�du. 
Dodatkowo w ZSZ Krapkowice ka�dego 
roku organizowane s� spotkania 
z pracodawcami, w których uczestniczy 
przedstawiciel Wydziału O�wiaty UMiG. 

3. 19.02.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Uwzgl�dnienie szkole� o ocenianiu 
kształtuj�cym (dot. monitoringu 
zewn�trznego placówek o�wiatowych, 
metod aktywnych – szkolenia - Kreator, 
współpraca ze szkołami z Czech). 

Tomasz Szwed Wydz. O� Na naradzie w dniu 24.04.2008 roku 
dyrektorzy placówek zostali zapoznani 
z zało�eniami oraz praktyczn� realizacj� 
programu przez dyrektora oraz 
nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Piastów Opolskich w Krapkowicach. 

4. 20.02.2008 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wyst�pienie z pismem do Zarz�du 
Powiatu Krapkowickiego w sprawie 
podwy�szenia wynagrodzenia do 
wysoko�ci �rodków jakie posiada 
Warsztat Terapii Zaj�ciowej 
w  Krapkowicach. 

Iwona Gajda 
Tomasz Szwed 

WTZ 
Krapkowice 

Zarz�d Powiatu Krapkowickiego 
przeprowadził regulacj� płac do 
wysoko�ci �rodków figuruj�cych 
w bud�ecie powiatu na 2008 rok. 

5. 20.02.2008 Komisja Spraw 
Społecznych 

Rozwa�enie pod wzgl�dem prawnym 
utworzenia �łobków rodzinnych na terenie 
Krapkowic. 

Tomasz Szwed OPS 
Krapkowice 

Na posiedzeniu Komisji Spraw 
Społecznych przekazano radnym opini� 
prawn� dot. dofinansowania przez gmin� 
tzw. prywatnych �łobków oraz artykuł 
z Gazety Wyborczej Opole dot. uchylenia 
przez Regionaln� Izb� Obrachunkow� 
uchwały opolskich radnych, którzy wyrazili 
zgod� na to, by miasto dotowało tak�e 
prywatne �łobki. 

6. 20.02.2008 Komisja Spraw 
Społecznych 

Przygotowanie koncepcji sprzeda�y lokali 
u�ytkowych w Krapkowicach. 

Tomasz Szwed Wydz. GGR W zwi�zku z wnioskiem najemców lokali 
u�ytkowych o ich wykup, wyst�piono do 
TBS „ZGM” w Krapkowicach 
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o  sporz�dzenie kalkulacji ekonomicznej 
administrowania tymi lokalami. 
Przygotowana kalkulacja została 
przedstawiona na posiedzeniu Komisji 
Gospodarki i Finansów w dniu 21 lutego 
2008r. Komisja zaopiniowała negatywnie 
sprzeda� lokali u�ytkowych w mie�cie.   

7. 20.02.2008 Komisja Spraw 
Społecznych 

Zaproszenie Starosty Krapkowickiego 
i Dyrektora SP ZOZ   na Sesj� RM w dniu 
27 lutego 2008r. celem omówienia 
zagadnienia zwi�zanego z dalsz� 
działalno�ci� słu�by zdrowia na terenie 
Gminy Krapkowice. 

Iwona Gajda 
Tomasz Szwed 

Biuro RM Starosta Krapkowicki i Dyrektor SP ZOZ 
uczestniczyli w obradach sesji Rady 
Miejskiej. Omówili aktualne problemy 
słu�by zdrowia i dalsze losy SP ZOZ. 

8. 21.02.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Zgłoszenie interwencji w Powiatowym 
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 
celem wyeliminowania samowolnie 
dokonanego „�ci�cia  zakr�tu” 
postawionym ogrodzeniem  - wjazd 
ul. S�dowa do ul. Basztowej (koło 
dawnego Domu Kultury). 

Władysław 
Martynowski 

Wydz. GKI Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego był powiadamiany w 2007 
roku dwukrotnie. W m-cu sierpniu 2008r. 
ponownie wystosowano kolejn� 
interwencj� wnosz�c� o skuteczniejsze 
wyegzekwowanie likwidacji samowoli. 
Aktualizacja na dzie� 10.03.2009r: 
Sprawa jest w odwołaniu 
u Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Opolu. 

9. 21.02.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Podj�cie działa� w kierunku 
wyeliminowania  wysypiska odpadów  
przy wyje	dzie z ul. Górnej na autostrad� 
(p�tla). 

Józef 
Brzozowski 

Wydz. GGR Odpady przy wyje	dzie z ul. Górnej na 
autostrad� zostały uprz�tni�te. 

10. 21.02.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Opracowanie  koncepcji  sprzeda�y  
cz��ci  terenu, b�d	 całego terenu  
z   obiektem usytuowanym przy 
ul. Mickiewicza  w Krapkowicach (WTZ). 

Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Wydz. GGR Obiekt WTZ przy ul.Mickiewicza 
w  Krapkowicach (budynek, boisko 
sportowe, przyległy teren) obejmuje 
ł�cznie 6 działek geodezyjnych, 
zapisanych w 3 ksi�gach wieczystych. 
Dwie działki nie maj� uregulowanego 
stanu prawnego i pozostaj� własno�ci� 
Skarbu Pa�stwa.  
Wyst�piono do Wojewody Opolskiego 
o  skomunalizowanie tych działek. Po 
wydaniu decyzji komunalizacyjnej 
i przej�ciu ich na rzecz Gminy 
Krapkowice, a nast�pnie przeniesieniu 
wszystkich działek do jednej ksi�gi 
wieczystej  mo�liwe b�dzie przyst�pienie 
do podziału geodezyjnego i wyznaczeniu 
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cz��ci tego terenu do sprzeda�y.  
Aktualizacja na dzie� 10.03.2009r: 
Do chwili obecnej Wojewoda Opolski nie 
wydał decyzji w tej sprawie. 

11. 15.04.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Rozpatrzenie zagadnienia dot. 
zagospodarowania koryta rzeki Odry 
i   rzeki  Osobłogi w przysta� kajakow�. 

Weronika 
Gucman 

Wydz. GGR Obecnie trwa regulacja rzeki Odry, 
planowana jest równie� regulacja rzeki 
Osobłogi. Po zako�czeniu tej inwestycji, 
b�dzie mo�na rozwa�y� budow� przystani 
kajakowej przy uj�ciu Osobłogi. 
Aktualizacja na dzie� 10.03.2009r: 
Podpisano umow� z Marszałkiem 
Województwa Opolskiego w sprawie 
partycypacji w kosztach realizacji 
inwestycji pn. „Remont i modernizacja 
koryta rzeki Osobłogi”, dotacja gminy 
pokryje koszty sporz�dzenia dokumentacji 
w 2009r. 

12. 15.04.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Zainteresowa� dyrektorów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych   
wprowadzeniem do szkół Projektu 
Centrum Edukacji Obywatelskiej pt. 
„Szkoła ucz�ca si�". 

Władysław 
Martynowski 

Wydz. O� W dniu 29.05.2008 roku koordynator 
programu Tomasz Szwed – nauczyciel 
ZSZ w Krapkowicach zaprezentował na 
spotkaniu dyrektorów placówek 
o�wiatowych Projekt Centrum Edukacji 
Obywatelskiej „Szkoła ucz�ca si�”. 

13. 17.04.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wystosowanie pisma do Agencji 
Własno�ci Rolnych Skarbu Pa�stwa 
w sprawie wykonania wału wzdłu� 
ul. Le�nej w Steblowie, co zabezpieczy 
tworzenie w tej ulicy „dzikiego wysypiska 
�mieci” – wskazane ustawienie tablic 
informuj�cych o zakazie wysypywania 
w tym miejscu �mieci. 

Henryk 
Heniczek 

Wydz. GGR W dniu 06.06.2008r. wystosowano pismo 
do Agencji Nieruchomo�ci Rolnych 
w Opolu. Wskazano na stwierdzony 
problem oraz przedstawiono propozycj� – 
koncepcj� Pana Henryka Heniczek. Nie 
uzyskano odpowiedzi do tej pory. 
Aktualizacja na dzie� 10.03.2009r: 
Teren ukształtowano mechanicznie 
(wyrównano)  oraz  u�ytkowano podczas 
prac zwi�zanych z remontem drogi 
wojewódzkiej w Steblowie. 

14. 17.04.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Zamieszczenie na łamach „Tygodnika 
Krapkowickiego” informacji o obowi�zku 
przył�czenia nieruchomo�ci do kanalizacji 
sanitarnej, podaj�c termin przył�czenia 
i sankcje gro��ce za niewykonanie 
przył�czy. 

Władysław 
Martynowski 

Wydz. GGR Dnia 29 kwietnia 2008r. w Tygodniku 
Krapkowickim zamieszczone zostało 
obwieszczenie Burmistrza Krapkowic             
w przedmiotowej sprawie. Tre�� zawierała 
wskazanie 6 miesi�cznego terminu 
wykonania przył�cza do istniej�cej sieci 
kanalizacyjnej, który upływa z ko�cem 
pa	dziernika 2008r. 
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15. 17.04.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Rozwa�enie zwi�kszenia etatów w Stra�y 
Miejskiej o 1 osob�. 

Iwona Gajda Burmistrz 
Krapkowic 

Burmistrz rozwa�y mo�liwo�� zwi�kszenia 
zatrudnienia planuj�c odpowiednie �rodki  
w bud�ecie na 2009 roku. 
Aktualizacja na dzie� 10.03.2009r: 
Sytuacja finansowa gminy oraz 
 wprowadzone w 2009 roku działania 
oszcz�dno�ciowe uniemo�liwiaj� 
zwi�kszenie zatrudnienia w Stra�y 
Miejskiej. 

16. 17.04.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Rozpatrzenie stworzenia prywatnej firmy, 
skupuj�cej odpady drewna, ziemi, innych, 
finansowanej w ramach �rodków 
gminnych. 

Władysław 
Martynowski 

Wydz. GGR Brak podstaw prawnych do 
współfinansowania tej działalno�ci przez 
gmin�. 

17. 17.04.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Rozwa�enie sprzeda�y obiektu KS „Unia” 
(hotel). 

Władysław 
Martynowski 

Wydz. GGR Dokonano podziału geodezyjnego działki 
wydzielaj�c obiekt hotelu wraz z terenem 
przyległym. Wył�czono ten obiekt 
z   umowy u�yczenia na rzecz klubu 
sportowego „UNIA” Krapkowice, 
pozostawiaj�c w u�yczeniu działk� zaj�t�  
przez płyt� boiska wraz z trybunami 
i znacznym terenem s�siaduj�cym. Na 
sesj� Rady Miejskiej w dniu 25.06.2008r. 
przygotowano dwa projekty uchwał: 1) 
w sprawie wyra�enia zgody na sprzeda� 
w drodze przetargu, 2) w sprawie 
wyra�enia zgody na wydzier�awienie na 
okres 10 lat nieruchomo�ci zabudowanej 
obiektem hotelu sportowego. Rada 
Miejska podj�ła uchwał� Nr XIV/156/2008 
w sprawie wyra�enia zgody na sprzeda� 
przedmiotowej nieruchomo�ci.  

18. 17.04.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Zobowi�zanie wła�ciciela obiektu 
„Blaszak” na osiedlu XXX-lecia do 
uporz�dkowania obiektu i terenu. 
 

Krystian Unsner Wydz. GGR 
Stra� Miejska 

Przeprowadzono rozmowy z wła�cicielem 
obiektu dot. uporz�dkowania terenu wokół 
�mietników. �mietniki nale��ce do firm 
w „Blaszaku” nale�y przenie�� na teren 
wła�ciciela. 
Aktualizacja na dzie� 10.03.2009r: 
Sprawa została zako�czona. 

19. 17.04.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Wystosowanie pisma do Stra�y Rybackiej 
w sprawie wyeliminowania za�miecania 
przez w�dkarzy terenów akwenów 
wodnych. 

Karol Stach Wydz. GGR Zwrócono si� z pro�b� o wzmo�enie 
kontroli na akwenach i rzekach oraz 
popraw� estetyki brzegów wód. 
Otrzymano odpowied	 i deklaracj� 
wzmocnienia kontroli nad wodami. 
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20. 10.06.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Wnioskowano o współprac� terapeuty 
zatrudnionego w Poradni Uzale�nie� ze 
szkołami (co tydzie� w ka�dej szkole). 

Komisja 
Edukacji Kultury 

i Sportu 

Wydz. O� Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
organizuje warsztaty dla szkół. O�rodek 
Pomocy Społecznej od wrze�nia 2008r. 
zatrudnia terapeut�, zatem b�dzie 
mo�liwy stały kontakt ze szkołami. 

21. 10.06.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Utworzenie w Baszcie Krapkowickiej 
„Muzeum Ziemi Krapkowickiej”. 

Ireneusz �yłka KDK 
Krapkowice 

Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
muzea tworzy si� na podstawie ustawy 
z dnia 21.07.1996r o muzeach. Na tej 
podstawie muzeum jest oddzieln� 
instytucj� realizuj�c� zadania okre�lone 
ww. ustawie, zatrudniaj�c odpowiedni� 
kadr� oraz prowadz�c dokumentacj� 
i  działalno�� okre�lon� przez Ministra 
Kultury i Sztuki, statut nadany przez 
organizatora, np. gmin�. Baszta w swoim 
obecnym kształcie nie jest w stanie 
sprosta� tego typu działalno�ci: brak 
pracowni, magazynów, archiwów, brak 
mo�liwo�ci ogrzania obiektu, du�a 
wilgotno�� powoduj�ca niszczenie 
eksponatów. Istnieje jednak mo�liwo�� 
wykonania czego� w rodzaju „Izby 
pami�ci”. W rozmowie z dzier�awc� 
obiektu ustalono, �e jest mo�liwe 
prowadzenie działalno�ci wystawienniczej, 
która polegałaby na u�yczaniu 
eksponatów i ich wystawianiu. Dzier�awca 
nie widzi jednak mo�liwo�ci przej�cia 
odpowiedzialno�ci materialnej za 
u�yczane eksponaty, gdy� wskutek du�ej 
wilgotno�ci i temperatury wewn�trz obiektu 
eksponaty ulegaj� szybkiemu niszczeniu. 
 

22. 10.06.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Organizowanie (ka�dego roku) festynu 
z    okazji Dnia Dziecka dla dzieci 
krapkowickich np. poprzez zmniejszenie 
liczby dni (do 2 dni) majowego Festynu  
„Dni Krapkowic”. 
 

Ireneusz �yłka Wydz. O� W miesi�cach pa	dzierniku i listopadzie 
2008r. zorganizowane zostan� spotkania 
w celu ustalenia planu działania.  
Aktualizacja na dzie� 10.03.2009r: 
Spotkania si� odbyły. Ustalono termin 
udziału przedszkolaków w „Olimpiadzie 
Przedszkolaków” podczas  dni majowych. 

23. 10.06.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Wyst�pienie do KDK i MOS Krapkowice 
o współprac� w organizacji „Olimpiady 
Przedszkolaków”. 

Władysław 
Martynowski 

Wydz. O� Zostały uzgodnione warunki współpracy. 
Impreza b�dzie miała charakter otwarty. 
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24. 11.06.2008 Komisja Spraw 
Społecznych 

Zaproszenie na sesj� RM w dniu 25 
czerwca 2008r. i uhonorowanie osi�gni��    
sportowych w zapasach olimpijczyka 
z Krapkowic Pana Mateusza Gucman. 

Małgorzata 
Bendkowska 

Biuro RM Wniosek został zrealizowany. Pan 
Mateusz Gucman został zaproszony na 
czerwcow� sesj� RM. Jego absencja 
spowodowana była przygotowaniami do 
olimpiady. 

25. 12.06.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Ogłoszenie przetargu jawnego ustnego na 
sprzeda� hotelu KS „UNIA”, jak równie� 
opracowanie koncepcji budowy nowej 
szatni dla klubu. 

Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wydz. GGR Na dzie� 24.10.2008r. ogłoszono I ustny 
przetarg nieograniczony na sprzeda� 
działki zabudowanej hotelem. 
W ogłoszeniu o przetargu zastrze�ono 
prawo do nieodpłatnego korzystania 
z szatni mieszcz�cych si� na parterze 
budynku przez sportowców KS „UNIA” 
Krapkowice do czasu wybudowania 
zaplecza sanitarno-socjalnego na działce 
oddanej w u�yczenie. Rozpocz�cie 
budowy nowego zaplecza mo�e nast�pi� 
po sprzeda�y hotelu.  

26. 12.06.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wykonanie galerii w Urz�dzie Miasta 
i Gminy, upami�tniaj�cej Naczelników 
i Burmistrzów MiG Krapkowice. 

Władysław 
Martynowski 

Wydz. OR Trwaj� prace poszukiwawcze zdj�� oraz 
informacji z �ycia Naczelników 
i Burmistrzów MiG (szczególnie z okresu 
mi�dzywojennego i krótko po wojnie). 

27. 12.06.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Ponowne wyst�pienie do Starostwa 
Powiatowego o wyra�enie zgody na 
wyci�cie drzew przy ul. �eromskiego 
w Krapkowicach – wjazd do sklepu 
„Biedronka”. 

Henryk Szarek Wydz. GGR Zaplanowano jesienny przegl�d 
drzewostanu przy ul. �eromskiego celem 
kompleksowego wytypowania drzew do 
wycinki. 
Aktualizacja na dzie� 10.03.2009r: 
W miesi�cu lutym 2009 roku usuni�to 11 
sztuk drzew przy ul.�eromskiego 
w Otm�cie, stwarzaj�cych najwi�ksze 
zagro�enie - wytypowanych w  ramach 
komisyjnego przegl�du zadrzewienia. 

28. 16.09.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Wnioskuje si� o  dokonanie podziału klasy 
na grupy przy nauczaniu j�zyków obcych. 

K. Edukacji 
Kultury i Sportu 

Wydz. O� Nauczanie j�zyków obcych odbywa si� 
w szkołach z podziałem na grupy. 

29. 16.09.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Przygotowa� na sesj� Rady Miejskiej w 
dniu 24.09.2008 roku informacj� nt. stanu 
technicznego basenów w Otm�cie. 

Komisja 
Edukacji Kultury 

i Sportu 

MOS Informacja nt. stanu technicznego 
basenów w Otm�cie została 
przygotowana. 

30. 16.09.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Rozpatrzy�  wymian� dzieci i młodzie�y  
z Krapkowic do  miast partnerskich gminy. 

Władysław 
Martynowski 

Wydz. O� Wniosek przekazano do realizacji 
dyrektorom placówek o�wiatowych na 
naradzie dyrektorów. 

31. 16.09.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Rozwa�y� przyszło�ciowo dobudowanie 
jednej kondygnacji w budynku PP Nr 1 
w Krapkowicach. 

Władysław 
Martynowski 

Wydz. O� Podj�to działania w kierunku 
uruchomienia w mie�cie dodatkowych 
dwóch oddziałów przedszkolnych w 2009r 
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32. 16.09.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Rozwa�y�  wydłu�enie godzin pracy 
przedszkola wiejskiego w D�brówce 
Górnej. 

Werner Koppe  Wydz. O� Wydłu�eniem godzin pracy przedszkola 
wiejskiego w D�brówce Górnej 
zainteresowanych jest zbyt mała liczba 
rodziców. 

33. 16.09.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Wprowadzi� słown� wersj� hymnu 
pa�stwowego na uroczysto�ciach 
szkolnych,  uroczysto�ciach w KDK. 

Tomasz Szwed Wydz. O� 
KDK 

Na uroczysto�ciach organizowanych 
przez KDK hymn pa�stwowy odgrywany 
jest na „�ywo” przez Młodzie�ow� 
Orkiestr� D�t�. Wniosek o wprowadzeniu 
słownej wersj� hymnu pa�stwowego na 
uroczysto�ciach szkolnych przekazano do 
realizacji dyrektorom placówek 
o�wiatowych. 

34. 17.09.2008 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o prowadzenie  dalszych 
rozmów z Policj� odno�nie podpisania 
umowy  na obsług� monitoringu 
w  Krapkowicach. 

Komisja Spraw 
Społecznych 

Zast�pca 
Burmistrza 

W dniu 16 wrze�nia 2008 roku gmina 
podpisała umow� na obsług� monitoringu 
z Komend� Wojewódzk� Policji w Opolu. 
System monitoringu obejmuje 3 kamery 
w  Pietnej, 1 kamer� na krapkowickim 
targowisku, 1 kamer� na kominie MT. 
Docelowo obsługiwany b�dzie te�  Rynek. 
   

35. 17.09.2008 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o nadanie odznaki 
honorowej „Zasłu�ony dla Miasta i Gminy 
Krapkowice” dla  pani Teresy Maleika, 
pana Wolfganga Schneider,  pana 
Mateusza Gucman. 
 

Komisja Spraw 
Społecznych 

Biuro RM Nie nadano odznacze� - opracowano 
nowy regulamin. Wnioski powinny by� 
rozpatrzone według nowych zasad. 

36. 17.09.2008 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o przeanalizowanie  
kryteriów nagradzania koron �niwnych, 
wystawianych na do�ynkach gminnych. 

 Małgorzata 
Bendkowska 

Wydz.GGR Rozpocz�to współprac� z pani� 
Małgorzat� Bendkowsk� celem ustalenia 
nowych reguł w konkursie. Zostan� one 
zredagowane do najbli�szego konkursu. 

37. 18.09.2008 Komisja 
Gospodarki  
i Finansów 

Wnioskowano o ponowne rozpatrzenie 
wniosku, tj. wystosowa� pismo do 
Starostwa Powiatowego w spawie  
usuni�cia drzew  w  ul.�eromskiego. 

Henryk Szarek  
 

Wydz.GGR W lutym 2009 roku usuni�to 11 sztuk 
drzew przy ul.�eromskiego w Otm�cie, 
wytypowanych w  ramach komisyjnego 
przegl�du zadrzewienia. 
 

38. 18.09.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Podj�� rozmowy z wła�cicielami działek 
przy ul. Ks. Koziołka w sprawie ich 
wykupienia z przeznaczeniem na budow� 
ronda (skrzy�owanie ulic: �eromskiego – 
Ks. Koziołka – Piastowska) jak równie� 
podj�� działania w kierunku opracowania 
dokumentacji na budow� ronda. 
 

Witold 
Ro�ałowski 

Wydz.GKI Koncepcje budowy rond zostały 
opracowane. 
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39. 04.11.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

W ramach perspektywicznego rozwoju 
placówek o�wiatowych wnioskowano 
o stworzenie  dodatkowych  oddziałów 
w przedszkolach, po jednym  
w Krapkowicach i Otm�cie. 

Andrzej Krajka Wydz. O� Wprowadzana reforma o�wiaty rozwi�zuje 
problem braków miejsc w przedszkolach 
miejskich - realizacj� wniosku przeło�ono. 

40. 05.11.2008 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano  o zorganizowanie 
spotkania (przed podpisaniem umowy z 
dzier�awc� hali sportowej) Zarz�du Klubu 
Sportowego w Otm�cie i dzier�awcy hali 
sportowej w  celu omówienia  płatno�ci  
za  korzystanie  z  hali  przez  zespoły 
sportowe piłki  r�cznej i no�nej. 

Andrzej Krajka Wydz.GGR Od 1 stycznia 2009 roku hal� sportow� 
w  Otm�cie zarz�dza Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego „ZGM” Spółka  
z o.o. w Krapkowicach. 

41. 06.11.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Wnioskowano  ponownie o wykonanie 
ulotek, w których nale�y wskaza� stany 
wody, przy których wskazana jest 
ewakuacja. Ulotk� nale�y rozpropagowa� 
w�ród mieszka�ców terenów zalewowych, 
jak równie�  poda� do wiadomo�ci na 
łamach „Tygodnika Krapkowickiego”. 

Henryk Szarek Wydz. SO Wykonano zasi�gi zalewu wodami 
powodziowymi przez rz. Odr� dla terenu 
miasta i gminy Krapkowice.  
Informacj� t� podano do publicznej 
wiadomo�ci poprzez publikacj� na stronie 
internetowej Urz�du Miasta 
(www.krapkowice.pl). 

42. 09.12.2008 Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

Wnioskowano o wydzier�awienie na okres 
10 lat hotelu Klubu Sportowego „UNIA”, 
w przypadku gdyby sprzeda� obiektu nie 
doszła do skutku. 

Komisja 
Edukacji Kultury 

i Sportu 

Wydz.GGR W grudniu 2008 roku Rada Miejska 
w Krapkowicach podj�ła uchwał� 
o wyra�eniu zgody na wydzier�awienie 
obiektu hotelu „UNIA” Krapkowice na 
okres do 10 lat. W styczniu 2009r. 
sporz�dzono wykaz tej nieruchomo�ci do 
wydzier�awienia. Po upływie ustawowego 
terminu mo�na ogłosi� przetarg na 
wydzier�awienie, który mo�e odby� si� 
w miesi�cu kwietniu 2009r.     

43. 11.12.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Wprowadzi� do planu pracy Komisji na 
2009 rok temat pn.    „Informacja 
z budowy sali gimnastycznej w Kórnicy”.  

Arnold Donitza 
  

Biuro RM Temat ten uj�to w planie pracy Komisji na 
2009 rok (czerwiec). Aktualne zdj�cia 
z  terenu budowy sali gimnastycznej 
w  Kórnicy mo�na ogl�da� w Internecie – 
na stronie Urz�du: www.krapkowice.pl 

44. 11.12.2008 Komisja 
Gospodarki 
 i Finansów 

Wnioskowano, aby w pracach komisji ds. 
odbioru wykonanych dróg i chodników 
uczestniczył równie� sołtys, ewentualnie 
przedstawiciel danej wioski. 

Henryk 
Heniczek  

Wydz.GKI W odbiorach ko�cowych inwestycji  
uczestnicz� sołtysi lub członkowie Rady 
Sołeckiej. 
 

 
 


