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INFORMACJA Z REALIZACJI WNIOSKÓW 
ZGŁOSZONYCH  W  2009 ROKU 

 

 
Rada Miejska w Krapkowicach jest organem stanowiącym 

i kontrolnym w Gminie. Obraduje na sesjach zwoływanych przez 
Przewodniczącego Rady, podczas których Rada rozstrzyga w drodze 
uchwał wszystkie sprawy naleŜące do jej kompetencji, określone 
w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a  takŜe 
w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. Działa 
poprzez swoje Komisje oraz Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje 
on uchwały. 
 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Rada Miejska 
w Krapkowicach obradowała na dziewięciu sesjach, w tym na trzech 
zwołanych w  trybie nadzwyczajnym. Podjęto 104 uchwały w sprawach 
pozostających w zakresie działania Gminy. Radni aktywnie uczestniczyli 
takŜe w  pracach Komisji, na posiedzeniach których podjęto ponad 160 
rozstrzygnięć w formie opinii i wniosków przedłoŜonych Radzie Miejskiej.  
 

Przedstawiamy kolejną informację z realizacji wniosków 
zgłoszonych przez krapkowickich Radnych. W niniejszej informacji nie 
ujęto wniosków zgłaszanych na sesjach, gdyŜ odpowiedzi na nie 
udzielane są w trakcie obrad. Informacja nie zawiera równieŜ wniosków, 
które nie zostały przyjęte przez głosowanie na posiedzeniach Komisji – 
głównie ze względów finansowych. 
 

W 2009 roku do realizacji zgłoszono 86 wniosków, 
w   tym  o   charakterze finansowym   (19), gospodarczym (12), 
porządkowym (31)  i  organizacyjnym (24).  
 

Wnioski przekazano do realizacji odpowiednim Wydziałom, 
Jednostkom i Spółkom, wskazanym przez wnioskodawców. Najwięcej 
wniosków skierowano do Wydziałów: Gospodarki Komunalnej 
i Inwestycji (49); Oświaty, Kultury i Sportu (15); Gospodarki Gruntami, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska (8)  - tabela obok. 
 
 
 

 
Większość wniosków została zrealizowana. W przypadku 

sześciu wniosków, brak środków finansowych bądź odpowiednich 
podstaw prawnych uniemoŜliwia ich wykonanie. Pozostałe są 
w  trakcie realizacji, a ich zakończenie zaplanowano w 2010 roku.  
 
 
 

 
Lp. 

Nazwa Wydziału 
(Jednostki, Spółki Gminnej) 

Liczba  
skierowanych  

wniosków 

Liczba wniosków 
zrealizowanych 
do 26.03.2010r. 

1. Skarbnik Miasta 6 4 
2. Wydział Podatków i Opłat 

Lokalnych (Wydział Podatków) 
4 4 

3. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 
(Wydział Oświaty) 

15 11 

4. Wydział  Gospodarki Gruntami, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
(Wydział GGR) 

8 7 

5. Wydział Gospodarki Komunalnej  
i Inwestycji (Wydział GKI) 

49 27 

6. Wydział Spraw Obywatelskich  
(Wydział SO) 

1 1 

7. Krapkowicki Dom Kultury  
(KDK Krapkowice) 

2 1 

8. Ośrodek Pomocy Społecznej  
(OPS  Krapkowice) 

1 1 

9. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 
(MOS Krapkowice) 

2 2 

10. StraŜ Miejska w Krapkowicach 
(StraŜ Miejska) 

3 3 

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

1 1 

12. Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „ZGM”  
(ZGM Krapkowice) 

3 2 
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W okresie sprawozdawczym wnioski imienne zgłosiło 17 Radnych. 

 
 
 

PoniŜej zamieszczamy wykaz wniosków zgłoszonych w 2009 roku wraz 

z informacjami o sposobie ich realizacji. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liczba   wniosków  
zgłoszonych w  2009r.  W tym wnioski 

   
Lp.  

 
Imię i nazwisko 

 lub nazwa komisji 
F G P O razem zrealizowane w trakcie 

realizacji 
1. Małgorzata Bendkowska 1 2 1 - 4 1 2 

2. Szczepan Bryś - - 1 - 1 1 - 

3. Józef Brzozowski 1 2 6 1 10 6 2 

4. Arnold Donitza 2 1 2 3 8 6 2 

5. Weronika Gucman - - - 1 1 - - 

6. Werner Koppe - 1 4 - 5 3 2 

7. Andrzej Krajka 3 - - 1 4 2 - 

8. Andrzej Kulpa 2 - - 1 3 3 - 

9. Władysław Martynowski 4 1 3 2 10 6 3 

10. Henryk Miszke - 1 3 - 4 2 2 

11. Witold RoŜałowski - 1 2 - 3 3 - 

12. Karol Stach - - 4 2 6 4 2 

13. Henryk Szarek - 1 - - 1 - 1 

14. Tomasz Szwed 1 - 2 3 6 4 2 

15. Krystian Unsner - 1 1 - 2 2 - 

16. Adam Wywioł - 1 - - 1 - 1 

17. Ireneusz śyłka - - 1 3 4 3 1 

18. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2 - - 4 6 5 1 

19. Komisja Gospodarki i Finansów 4 - - 4 8 7 1 

20. Komisja Spraw Społecznych - - 3 1 4 - 4 

 
*Wnioski: F -finansowe, G -gospodarcze, P- porządkowe, O-organizacyjne 
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WNIOSKI  FINANSOWE  ZGŁOSZONE  W  2009  ROKU 
 

Lp. 
Data 

posiedzenia 
 

Rodzaj 
posiedzenia Treść wniosku Kto zgłosił Kto realizuje Informacja o spo sobie realizacji wniosku 

1. 17.02.2009 Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu  

W ramach planów inwestycyjnych i remontowych 
w oświacie na 2009 rok, wnioskowano  
o rozpatrzenie  wprowadzenia  do  realizacji  
zadania priorytetowego pn.  „Remont  kapitalny 
dachu w ZSS  nr 1 w Krapkowicach”. 

Władysław 
Martynowski 

Wydział Oświaty Realizację zadania przesunięto na rok 
2010 ze względu na  brak środków 
finansowych. Przygotowano wniosek do 
MEN o finansowanie tego zadania. 

2. 19.02.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o przedstawienie wstępnych 
kosztów w przypadku budowy chodnika przy ul.3 
Maja (odcinek od torów i dalej). 

Małgorzata 
Bendkowska 

Wydział GKI Koszt wykonania około 400 mb chodnika 
przy ul.3 Maja  wynosi  150 tys. złotych. 
 

3. 19.02.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o wyznaczanie z gminnego  
programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych większych środków 
finansowych na budowę placów zabaw dla dzieci. 
 

Komisja 
Gospodarki 
i Finansów 

OPS 
Krapkowice 

Wniosek przyjęto do realizacji – zgodnie 
z którym w przyszłości wyznaczane będą 
większe środki  finansowe na budowę 
placów zabaw dla dzieci z gminnego  
programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

4. 15.09.2009 Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu 

Wnioskowano o  wprowadzenie do budŜetu 
gminy na 2010 rok kwoty 240 tys. zł, co jest 
jednoznaczne ze składaniem wniosków do 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  na 
dofinansowanie szkół w tablice interaktywne 
(zestawy). 

Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu 

Wydział Oświaty Wprowadzono wnioskowaną kwotę do 
budŜetu gminy na 2010 r. na zakup 
nowoczesnego sprzętu dla szkół w celu 
poprawy lokalnej infrastruktury 
edukacyjnej. Gmina Krapkowice złoŜyła 
wniosek na ww. zadanie. 

5. 15.09.2009 Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu 

Wnioskowano o wprowadzenie do budŜetu tych 
zadań oświatowych, na które będą składane 
wnioski o dofinansowanie. 

Władysław 
Martynowski 

 

Wydział Oświaty Wnioski o zewnętrzne finansowanie zadań 
oświatowych mają swoje odzwierciedlenie 
w budŜecie. W zaleŜności od ilości 
wniosków, są one rozpatrywane, 
a następnie w uzgodnieniu ze Skarbnikiem 
kierowane do realizacji (przy 
zabezpieczaniu środków w budŜecie 
gminy). 

6. 15.09.2009 Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu 

Wnioskowano o dokonanie symulacji wydatków 
na  stypendia sportowe. 

Andrzej Krajka Wydział Oświaty Symulacja została dokonana przed 
uchwaleniem budŜetu. Zabezpieczono 
w budŜecie gminy na 2010 rok kwotę 
40.000zł z przeznaczeniem na stypendia 
sportowe. 

7. 15.09.2009 Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu 

Wnioskowano o rozpatrzenie wyznaczenia 
w budŜecie środków na dofinansowanie 
działalności Sekcji Piłki Ręcznej Dziewcząt do 
końca 2009 roku. 

Andrzej Krajka Wydział Oświaty Nie moŜna w budŜecie gminy wydzielić 
specjalnych środków dla jakiejkolwiek 
sekcji. Środki finansowe są gromadzone, 
a następnie rozdzielane w drodze 
otwartego konkursu ofert.  Na sport 
w roku budŜetowym 2010 ilość środków 
finansowych została zwiększona 
w stosunku do 2009 roku. 
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8. 16.09.2009 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano  o rozwaŜenie wprowadzenia do 
budŜetu  środków finansowych na  opracowanie  
dokumentacji  na  modernizację  systemu  
ogrzewania  Hali  Sportowej  im. Władysława 
Piechoty w  Otmęcie, co  jest  jednoznaczne ze  
składaniem  wniosków o dofinansowanie 
powyŜszego zadania  z zewnątrz. 

Andrzej Krajka TBS „ZGM” 
 

Skarbnik Miasta 

Nie ujęto w budŜecie na 2010 rok (brak 
środków finansowych). Dokumentacja na 
halę sportową musi być zlecona w całości 
na modernizację hali, nie tylko na 
ogrzewanie  (koszt ok. 150.000zł). 

9. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o rozwaŜenie wprowadzenia do 
budŜetu na 2010 rok dofinansowania do 
wymiany nieekologicznych źródeł ciepła oraz do 
usuwania materiałów zawierających azbest – 
jednocześnie opracować szczegółowy regulamin. 

Komisja 
Gospodarki 
i Finansów  

Wydział GGR W związku ze zmianą ustawy o finansach 
publicznych w zakresie likwidacji gminnych 
funduszy ochrony środowiska 
i  wprowadzenia środków na ten cel do 
budŜetu gminy, przesunięto realizację  
wniosku na II kwartał 2010. 

10. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o rozwaŜenie, przy konstruowaniu 
budŜetu na 2010 rok, ewentualnej  zmiany 
stawek czynszu dzierŜawnego gruntów 
stanowiących własność gminy. 

Komisja 
Gospodarki 
i Finansów 

Wydział GGR Zarządzeniem Nr 335/09 z dnia 
30.09.2009r. Burmistrz Krapkowic ustalił 
nowe stawki czynszu za dzierŜawę gruntów 
stanowiących zasób mienia komunalnego 
Gminy Krapkowice. Sporządzono aneksy 
do wszystkich umów dzierŜawnych 
w zakresie dot. nowych stawek czynszu 
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2010 roku. 

11. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wyznaczyć środki w budŜecie na wymianę rynien 
w budynku PSP Nr 4 w Krapkowicach. 
 

Józef Brzozowski Skarbnik Miasta Wniosek zrealizowano. Wyznaczono 
w budŜecie gminy środki finansowe na 
wymianę rynien w budynku PSP Nr 4 
w Krapkowicach. 

12. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wyznaczać większe środki w budŜecie na  
wykonanie dróg prowadzących do zakładów 
usługowych. 

Władysław 
Martynowski 

Skarbnik Miasta Brak środków w budŜecie na 2010. Być 
moŜe zwolni się część środków gminnych 
po przetargu na ul. Górną. 

13. 17.11.2009 Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu 

Wnioskowano o ujednolicenie podwyŜki 
wszystkich stawek podatku od nieruchomości do 
5 procent. 

Andrzej Kulpa Wydział Podatków Wniosek zrealizowano przy uchwalaniu 
stawek podatkowych. 

14. 18.11.2009 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o ujednolicenie podwyŜek 
wszystkich stawek podatku od  nieruchomości 
(wyłączając podatek od budowli) o stawkę 
inflacji w zaokrągleniu do 5 procent. 

Andrzej Kulpa 
 

Tomasz Szwed 

Wydział Podatków Ujednolicono stawki w zaokrągleniu do             
5 procent.  

15. 19.11.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o przygotowanie na sesję nowych 
propozycji stawek podatku, podwyŜszając 
wszystkie stawki podatku od nieruchomości 
o stawkę inflacji w zaokrągleniu do 5%  
z pominięciem podatku od powierzchni 
uŜytkowej pozostałych budynków oraz od 
powierzchni uŜytkowej pozostałych budynków- 
garaŜy. 

Arnold Donitza Wydział Podatków PodwyŜszono stawki podatku od 
nieruchomości o 5 % z pominięciem 
pozostałych budynków i garaŜy. 

16. 19.11.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano, aby podatek od środków 
transportowych podwyŜszyć o stawkę inflacji 
w zaokrągleniu do 5%. 
 

Arnold Donitza Wydział Podatków PodwyŜszono stawki podatku od środków 
transportowych w zaokrągleniu do 5 
procent. 
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17. 19.11.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o zabezpieczenie środków 
w budŜecie na 2010 rok na remont Zespołu 
Szkół Sportowych w Krapkowicach. 

Władysław 
Martynowski 

Wydział Oświaty 
 

Skarbnik Miasta 

Przygotowano wnioski dla Zespołu Szkół 
Sportowych o  finansowanie z rezerwy 
MEN. 

18. 21.12.2009 Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu 

Zaakceptowano pozytywnie projekt budŜetu 
Gminy Krapkowice na 2010 rok. 
• wnioskowano o zwiększenie deficytu 

budŜetowego o kwotę 1  mln. zł na 
wykonanie remontu kapitalnego dachu  sali 
gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 
w Krapkowicach oraz na rozpoczęcie budowy  
sali gimnastycznej przy PSP w śywocicach. 

Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu 

Skarbnik Miasta W 2010 roku ujęto kwotę 30.744zł na 
prace projektowe budowy sali 
gimnastycznej przy PSP w śywocicach. 
W wieloletnich programach inwestycyjnych 
(WPI) ujęto kwotę 1,3 mln zł w 2011 roku 
na budowę sali gimnastycznej przy PSP 
w śywocicach. Przygotowano wniosek do 
MEN  o finansowanie remontu dachu przy 
ZSS nr 1 w Krapkowicach. 

19. 23.12.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Zaakceptowano  pozytywnie projekt budŜetu 
Gminy Krapkowice na  2010 rok: 
• wnioskowano o uwzględnienie dofinansowania 

budŜetowego  w kwocie 1 mln. zł na remont 
dachu sali gimnastycznej ZSS Nr 1 
w Krapkowicach oraz na rozpoczęcie budowy 
sali gimnastycznej w śywocicach. 

Komisja 
Gospodarki 
i Finansów 

Skarbnik Miasta W 2010 roku ujęto kwotę 30.744 zł na 
prace projektowe budowy sali 
gimnastycznej przy PSP w śywocicach. 
W WPI ujęto kwotę 1,3 mln zł w roku 2011 
na budowę sali gimnastycznej przy PSP 
w  śywocicach. Przygotowano wniosek do 
MEN  o finansowanie remontu dachu przy 
ZSS nr 1 w Krapkowicach. 

 
 

WNIOSKI  GOSPODARCZE  ZGŁOSZONE  W  2009  ROKU 
 

Lp. 
Data 

posiedzenia  
 

Rodzaj 
posiedzenia Treść wniosku Kto zgłosił Kto realizuje Informacja o spo sobie realizacji wniosku 

1. 15.04.2009 Komisja Spraw 
Społecznych 

Zgłoszono ponownie wniosek do realizacji:  
- montaŜ progów zwalniających na Osiedlu Sady 
(koło garaŜy). 

Małgorzata 
Bendkowska 

Wydział GKI Po dokładnym przeanalizowaniu wniosku 
oraz przeprowadzeniu wizji lokalnej 
stwierdzono, Ŝe lokalizacja progu w tym 
miejscu jest niemoŜliwa ze względu na 
odległości do łuku drogi oraz skrzyŜowania 
ulic. 

2. 16.04.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o wykonanie remontu 50 mb 
odcinka drogi – ul. Górna - przy wyjeździe na 
Zdzieszowice (droga wojewódzka).   

Henryk Szarek 
 

Wydział GKI Droga zostanie wyremontowana w całości 
w ramach „schetynówki”. 

3. 16.04.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o naprawę nawierzchni drogi 
ul. Granicznej w  Dąbrówce Górnej, wykonanie 
dojazdu do boiska LZS i ustawienie tablicy   
z  napisem: „boisko LZS”, doprowadzenie energii 
elektrycznej i wody  do boiska. 

Werner Koppe Wydział GKI Wodę na boisko LZS w Dąbrówce Górnej  
doprowadzi Spółka „WiK” Krapkowice. 
Oświetlenie moŜe być zrealizowane po 
wykonaniu dokumentacji. 
 

4. 16.04.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o wykonanie  drugich pasów dla 
pieszych – ul.3 Maja – naprzeciwko sklepu 
„Tesco”. 

Małgorzata 
Bendkowska 

Wydział GKI Dodatkowe pasy dla pieszych zostaną 
wykonane po remoncie  ul. 3 Maja w 2010 
roku. 

5. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Dokonać naprawy nawierzchni ulicy Górnej 
(wyrwy). 
 

Józef Brzozowski Wydział GKI W 2010 roku ul.Górna w Krapkowicach 
zostanie  wyremontowana w całości 
w ramach  „schetynówek”. 
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6. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Dokonać rozbiórki szopy przy ul. Broniewskiego. Józef Brzozowski Wydział GKI Wniosku nie zrealizowano ze względu na 
brak środków finansowych. 

7. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Dokonać naprawy nawierzchni ulicy Słowackiego 
(wyrwy). 
 

Witold RoŜałowski Wydział GKI Wniosek zrealizowano. Naprawiono 
nawierzchnię ulicy Słowackiego. 

8. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Doprowadzić oświetlenie i wodę do boiska LZS 
w  Dąbrówce Górnej. 

Władysław 
Martynowski 

Wydział GKI Wodę na boisko LZS w Dąbrówce Górnej  
doprowadzi Spółka „WiK” Krapkowice. 
Oświetlenie moŜe być zrealizowane po 
wykonaniu dokumentacji. 

9. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o wykonanie drogi transportu 
rolnego w śuŜeli. 

Arnold Donitza Wydział GKI Przegląd drogi transportu rolnego w śuŜeli  
zostanie przeprowadzony w  kwietniu br. 
i wtedy ustalony zostanie termin napraw 
gwarancyjnych. 

10. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

RozwaŜyć wykonanie progów zwalniających 
przed łukiem – Aleja Jana Pawła II oraz naprawić 
oświetlenie uliczne i wymienić na nowe  tablice 
z nazwą tej ulicy. 

Krystian Unsner Wydział GKI Oświetlenie uliczne zostało naprawione. 
Nowe tablice z nazwą tej ulicy zostały 
zamówione.  Natomiast próg zwalniający 
nie moŜe być wykonany w tym miejscu, 
ze względu na warunki techniczne. 

11. 19.11.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o wpisanie do Wieloletniego Planu 
remontu ulicy Sienkiewicza w Steblowie. 
W ramach oszczędności remontu ulicy Górnej 
w Krapkowicach, wykonać remont ulicy 
Sienkiewicza w Steblowie (w ramach 
„schetynówki”). 

Henryk Miszke Wydział GKI Wniosek zostanie zrealizowany w 2010 
roku. 

12. 19.11.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o wykonanie chodnika od strony 
pawilonu handlowego Aldi oraz przejścia dla 
pieszych pomiędzy pawilonami Kaufland i Aldi. 

Adam Wywioł Wydział GKI Wniosek zostanie zrealizowany w II 
półroczu 2010 roku. 

 
 

WNIOSKI  PORZĄDKOWE  ZGŁOSZONE  W  2009  ROKU 
 

Lp. 
Data 

posiedzenia  
 

Rodzaj 
posiedzenia Treść wniosku Kto zgłosił Kto realizuje Informacja o spo sobie realizacji wniosku 

1. 19.02.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o postawienie znaku „ślepa ulica" 
w Dąbrówce Górnej (osiedle –ul. Graniczna). 

Werner Koppe  Wydz. GKI Wniosek zrealizowano. Znak został  
postawiony. 

2. 19.02.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o oznakowanie ulic w śywocicach 
(tablice informacyjne z nazwami ulic). 

Szczepan Bryś  Wydz. GKI Wniosek zrealizowano. Tablice z nazwami 
ulic  zamontowano w śywocicach. 

3. 19.02.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o przycięcie drzewa przy ul.3 Maja 
(koło cmentarza) celem zachowania 
prawidłowego oświetlenia przejścia dla pieszych. 

Józef Brzozowski Wydz. GKI Wniosek zrealizowano. Drzewo przy 
ul.3 Maja (koło cmentarza) zostało 
przycięte. 

4. 16.04.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o wystąpienie z pismem do 
Zarządu Dróg Wojewódzkich o  ustawienie 
znaków ”straŜ poŜarna” przy wyjeździe z Rogowa 
Opolskiego na drogę główną oraz w Dąbrówce 
Górnej  przy wyjeździe na ulicę Prószkowską. 

Karol Stach 
Werner Koppe 

Wydz. GKI Znaki zostaną ustawione przy wiosennym 
przeglądzie w 2010 roku. 
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5. 16.04.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o dokonanie  kontroli 
wyremontowanych wiat autobusowych 
i wystosowanie  pisma do Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu  Oddz. w Opolu Stopień 
Wodny Krapkowice celem wyeliminowania 
zaśmiecania przez wędkarzy terenów akwenów 
wodnych. 

 
Karol Stach 

 

Wydział GKI  
 

Wydział GGR 

Wiaty przystankowe są kontrolowane 
i  remontowane  na bieŜąco. Wystosowano 
pismo do Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w celu 
wszczęcia postępowania zmierzającego do 
wyeliminowania ciągłego zaśmiecania 
łowisk wędkarskich wzdłuŜ rzeki Odry. 
Pismo to wysłano takŜe do Państwowej 
StraŜy Rybackiej w Opolu oraz Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Krapkowicach. 
RZGW zobowiązało Koło Wędkarskie do 
uprzątnięcia terenu, a StraŜ Rybacką do 
dokonywania kontroli stanowisk 
wędkarskich.   

6. 16.04.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o dokonywanie bieŜących kontroli 
przyłączy do kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy oraz przedstawienie wykazów 
skontrolowanych posesji. 

Józef Brzozowski Wydział GKI 
 

Spółka WiK 

Zobligowano  Spółkę  WiK Krapkowice do 
kontroli podłączeń przez „odczytywaczy” - 
chodzi o kontrolę przyłączania się 
mieszkańców gminy do istniejącej lub 
nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. 
Działania Spółki WiK w tym zakresie 
polegają na informowaniu Urzędu Miasta 
o  nowo zawartych umowach na terenie 
objętym inwestycjami (z czego wywiązuje 
się na bieŜąco) lub o  ilości posesji 
niepodłączonych. Ponadto zaplanowano 
przeprowadzenie wspólnej kontroli przez 
pracowników Urzędu Miasta oraz StraŜy 
Miejskiej. Spółka WiK przekazała juŜ 
wykaz wszystkich niepodłączonych posesji, 
będących w zasięgu sieci kanalizacyjnych 
(obejmuje łącznie 262 posesje z 5 
miejscowości), w  celu umoŜliwienia 
przeprowadzania kontroli tych posesji. 
Wyniki zostały przedstawione na komisjach 
przed listopadową sesją, w ramach 
sprawozdania  z realizacji Programu 
Ochrony Środowiska oraz Planu 
Gospodarki Odpadami. Dodatkowo, Spółka 
WiK planuje kontrolę sanitarnych przyłączy 
kanalizacyjnych pod kątem nielegalnych 
podłączeń deszczówki. Badania takie 
wymagają jednak zakupu 
specjalistycznego sprzętu do zadymiania 
rurociągów kanalizacyjnych lub wynajęcia 
specjalistycznej firmy, która takim 
sprzętem dysponuje. W chwili obecnej 
Spółka nie dysponuje środkami 
finansowymi na zrealizowanie takiego 
zakupu lub usługi. 
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7. 16.04.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o wystosowanie pism do właścicieli 
nieruchomości w śuŜeli przy ul. Krapkowicka 8 
i  40  w sprawie uporządkowania swoich  posesji  
oraz o naprawę odcinka drogi w śuŜeli – wyjazd 
z drogi wojewódzkiej do Bąkowa. 

Arnold Donitza Wydział GGR 
 

Wydział GKI 

Podczas wizji terenowej, przeprowadzonej 
wspólnie przez Wydział GGR i StraŜ 
Miejską stwierdzono, Ŝe obie posesje są 
opuszczone i zaniedbane. Ustalono 
właścicieli tych posesji i  wystosowano do 
nich pisma zobowiązujące do uprzątnięcia 
i uporządkowania posesji - zgodnie 
z obowiązującą ustawą o utrzymaniu 
czystości i  porządku w gminach oraz 
regulaminem utrzymania czystości na 
terenie gminy Krapkowice. Po upływie 
wyznaczonego terminu ponownie 
przeprowadzono kontrolę tych posesji. 
Ustalono, Ŝe posesja numer 8 przy 
ul. Krapkowickiej została częściowo 
uporządkowana, natomiast właściciel 
nieruchomości przy ul. Krapkowickiej 40 
został ponownie wezwany do 
uporządkowania swojej nieruchomości.  
 
Naprawa odcinka drogi przy wjeździe do 
Bąkowa została wykonana w 2009 roku. 

8. 09.06.2009 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o ustawienie odpowiednich znaków 
drogowych na skrzyŜowaniu w Krapkowicach – 
koło Banku Śląskiego. 

Tomasz Szwed Wydział GKI ZDW Opole zobowiązało się do ustawienia 
znaku informującego o pasach ruchu na 
skrzyŜowaniu w Krapkowicach. Wielokrotne 
monity do ZDW Opole w tej sprawie nie 
odniosły Ŝadnego skutku. Według ostatniej 
informacji, znak ma być uzupełniony po 
wiosennym przeglądzie dróg. 
 

9. 10.06.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o podjęcie działań w kierunku 
usunięcia pozostawionego na parkingu (Osiedle 
1000-lecia koło bloku nr 6) samochodu 
z rejestracją śląską. 

Witold RoŜałowski StraŜ Miejska 
 

Wydział GKI 

Wysłano pismo do właściciela pojazdu 
w sprawie usunięcia samochodu z parkingu 
na Osiedlu 1000-lecia przy bloku numer 6. 
W toku dalszych czynności słuŜbowych 
ustalono, Ŝe właściciel pozostawionego 
pojazdu wyprowadził się z   miejsca 
ostatniego pobytu, a nowy adres nie jest 
znany. Prawdopodobnie przebywa poza 
granicami naszego kraju. Aktualnie 
samochodu nie ma w omawianym miejscu. 
Prawdopodobnie w/w działania 
poskutkowały. 

10. 16.09.2009 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o rozwaŜenie wykonania  przejścia 
dla pieszych w ulicy Damrota w obrębie obiektów 
handlowych  oraz przesunięcie pasów  na łuku 
ulicy 1 Maja (na przeciwko Baszty) w miejsce 
bardziej widoczne dla kierowców, względnie ich 
usunięcie. 

Małgorzata 
Bendkowska 

 
Ireneusz śyłka 

Wydział GKI Przejście dla pieszych na ul. Damrota 
zostanie wyznaczone po wykonanie 
remontów cząstkowych. Przejście dla 
pieszych na ul. 1 Maja w okolicy Baszty 
pozostanie do czasu przebudowy 
skrzyŜowania przez zarządcę drogi ZDW 
Opole, co jest zaplanowane w 2010 roku. 
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11. 16.09.2009 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o przyśpieszenie korekty świateł 
sygnalizacyjnych w mieście. 

Tomasz Szwed Wydział GKI Wniosek zrealizowano. Dokonano korekty 
świateł sygnalizacyjnych w mieście. 

12. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano  ponownie o naprawę przepustu na 
ul. Ks. Zuga w Rogowie Opolskim. 
 

Karol Stach Wydział GKI Wystąpiono do ZDW Opole o wyraŜenie 
zgody na wykonanie przepustu w rejonie 
skrzyŜowania z ul. Opolską. Po uzyskaniu 
zgody i wykonaniu dokumentacji przepust 
zostanie wykonany. 

13. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o przegląd znaków drogowych, 
tym samym o dokonanie wymiany 
uszkodzonych. 

Władysław 
Martynowski 

Wydział GKI Wniosek zrealizowano. Przeprowadzono 
przegląd znaków drogowych i dokonano 
wymiany uszkodzonych. 

14. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o ustawienie znaku z nazwą "ulica 
Pocztowa" w bardziej widocznym dla kierowców 
miejscu. 

Władysław 
Martynowski 

Wydział GKI Wniosek zrealizowano. Znak z nazwą "ulica 
Pocztowa" ustawiono w bardziej 
widocznym miejscu. 

15. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o zobowiązanie właścicieli 
prywatnych posesji przy ulicach Moniuszki 
i Sienkiewicza do ich uporządkowania. 

Władysław 
Martynowski 

Wydział GKI Wystosowano pisma w tej sprawie do 
właścicieli prywatnych posesji przy ulicach 
Moniuszki i Sienkiewicza. 

16. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o podjęcie działań w kwestii 
wyeliminowania dzikich wysypisk śmieci na 
terenie Gminy Krapkowice i oznakowania 
terenów w tablice informacyjne o zakazie 
wysypywania odpadów. 

Karol Stach Wydział GKI 
 

StraŜ Miejska 
 

Tereny zostały oznakowane, natomiast 
wyklinowanie dzikich wysypisk jest 
prowadzone od lat z róŜnym skutkiem. 
StaŜ Miejska na bieŜąco kontroluje miejsca 
na terenie Gminy Krapkowice, gdzie 
znajdują się dzikie wysypiska śmieci. 

17. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o ustawienie tablicy informacyjnej 
o zakazie wysypywania śmieci przy ulicy 
Ks. Duszy (za Firmą CHESPA) oraz o usunięcie 
pojemnika PCK na odzieŜ z ulicy Damrota. 

Józef Brzozowski Wydział GKI Ustawiono tablicę informacyjną o zakazie 
wysypywania śmieci przy ulicy Ks. Duszy. 
Pomimo wielokrotnych monitów obecny 
dzierŜawca nie usunął pojemnika. 

18. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o podjęcie działań 
zobowiązujących firmę sprzątającą miasto do 
częstszego sprzątania, szczególnie Rynku przed 
sobotą i niedzielą. 

Witold RoŜałowski Wydział GKI Sprzątanie Rynku odbywa się trzy razy 
w  tygodniu, a w niedzielę zbierane są 
jedynie śmieci bez generalnego 
zamiatania. 

19. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Dokonać wykoszenia chwastów i traw przy 
ul. Prudnickiej w Steblowie. 

Henryk Miszke Wydział GKI Wniosek zrealizowano. Wykoszono trawę 
i chwasty przy ul. Prudnickiej w Steblowie. 

20. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Dokonać prześwietlenia drzew przy ul.Prudnickiej 
w Steblowie. 
 

Henryk Miszke Wydział GKI Wniosek zrealizowano. Dokonano 
prześwietlenia drzew przy ul. Prudnickiej 
w Steblowie. 

21. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Naprawić „zapadniętą kostkę chodnikową” 
w Steblowie przy  ul. Prudnickiej i przystanku 
PKS. 

Henryk Miszke Wydział GKI W miesiącu marcu br. wystąpiono do ZDW 
Opole o przegląd całego chodnika 
i usunięcie występujących usterek. 

22. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Dokonać usunięcia pni i konarów drzewnych na 
ul. Damrota (przy przejściu dla pieszych  oraz 
na  Osiedlu XXX-lecia, za przystankiem 
autobusowym, na ścieŜce rowerowej). 

Józef Brzozowski Wydział GKI Wniosek zrealizowano. Usunięto pnie 
i konary drzew na ul. Damrota. 

23. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Dokonać czyszczenia studzienek deszczowych na 
terenie gminy. 

Józef Brzozowski Wydział GKI Wniosek w trakcie realizacji. 

24. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Dokonać obsypania studzienek przy 
ul.Granicznej w Dąbrówce Górnej (są wyŜej niŜ 
droga główna). 
 

Werner Koppe Wydział GKI Wniosek zrealizowano. Obsypano 
studzienki przy ul. Granicznej w Dąbrówce 
Górnej. 



 10  

25. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Naprawić „zapadniętą kostkę chodnikową” przy 
przystanku PKS w Dąbrówce Górnej. 
 

Werner Koppe Wydział GKI Wniosek zrealizowano. Naprawiono kostkę 
chodnikową przy przystanku PKS 
w Dąbrówce Górnej. 

26. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Naprawić „zapadniętą kostkę chodnikową” przy 
ul. Krasickiego 6 w Krapkowicach oraz wyczyścić 
studzienki deszczowe. 

Krystian Unsner Wydział GKI Chodnik naprawiono.Studzienki deszczowe 
po okresie zimowym będą systematycznie 
czyszczone. 

27. 18.11.2009 Komisja Spraw 
Społecznych 

RozwaŜyć sprawę wyburzenia starych pomników, 
których stan zagraŜa mieszkańcom 
ul. Powstańców Śląskich (krzyŜe tych pomników 
przenieść do „miejsca historii”). 

Komisja Spraw 
Społecznych 

Wydział GKI Wniosek zostanie zrealizowany po 
ostatecznej decyzji o poszerzeniu 
cmentarza lub wyznaczeniu nowej 
lokalizacji. 

28. 18.11.2009 Komisja Spraw 
Społecznych 

Zaprojektować plac Gagarina w sposób 
pozwalający na udostępnienie części terenu na 
poszerzenie istniejącego obok cmentarza. 

Komisja Spraw 
Społecznych 

Wydział GKI Zlecono opracowanie koncepcji 
zagospodarowania placu Gagarina. 

29. 18.11.2009 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wyznaczyć miejsce oraz obiekty na cmentarzu, 
celem utworzenia miejsc pamiątek historii. 

Komisja Spraw 
Społecznych 

Wydział GKI Miejsce na cmentarzu zostanie wyznaczone 
po decyzji  o powiększeniu cmentarza 
o teren placu „Gagarina”. 

30. 19.11.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano ponownie o usunięcie pojemnika 
PCK na odzieŜ z ulicy Damrota. 

Józef Brzozowski Wydział GKI Pomimo wielokrotnych monitów obecny 
dzierŜawca nie usunął pojemnika. 

31. 19.11.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o oznakowanie dróg w śuŜeli, 
poprzez ustawienie znaków drogowych lub 
namalowanie znaków poziomych. 

Arnold Donitza Wydział GKI Wystąpiono GDDiA Opole o oznakowanie 
skrzyŜowania z drogą krajową 
w odpowiednie znaki. 

 
 

WNIOSKI  ORGANIZACYJNE  ZGŁOSZONE  W  2009  ROKU 
 

Lp. 
Data 

posiedzenia  
 

Rodzaj 
posiedzenia Treść wniosku Kto zgłosił Kto realizuje Informacja o spo sobie realizacji wniosku 

1. 17.02.2009 Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu  

Wnioskowano  o  pozytywne  rozpatrzenie  
zagadnienia  dot. utworzenia  gimnazjum 
dwujęzycznego (z językiem  niemieckim) 
w  Zespole Szkół im. Jana  Kilińskiego 
w Krapkowicach. 

Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu  

Wydział Oświaty W marcu 2009 roku zawarto porozumienie 
pomiędzy Gminą a Powiatem w sprawie 
przekazania do realizacji zadania własnego 
Gminy Krapkowice, polegającego na 
utworzeniu i prowadzeniu przez Powiat 
Krapkowicki jednego ciągu gimnazjum 
dwujęzycznego z językiem niemieckim. 

2. 17.02.2009 Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu  

Wnioskowano o przygotowanie projektu uchwały 
w sprawie przyznawania stypendium sportowego 
dla wyróŜniających się sportowców. 

Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu  

MOS 
Krapkowice 

Projekt uchwały w sprawie przyznawania 
stypendium sportowego dla 
wyróŜniających się sportowców został 
przygotowany i zostanie przedstawiony na 
wrześniowej sesji. 

3. 19.02.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

 Wnioskowano o wystąpienie do WZIR w Opolu 
z zapytaniem o wskazanie terminu budowy 
Kanału Ulgi w Krapkowicach. 

Komisja 
Gospodarki 
i Finansów 

Wydział SO Budowa Kanału Ulgi w Krapkowicach wiąŜe   
się z inwestycjami na rz. Odrze, będącej 
we władaniu RZGW Wrocław. 
W przygotowaniu jest kolejny wniosek 
związany z włączeniem inwestycji na 
rz. Odrze do planu inwestycyjnego RZGW. 
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Dotychczasowe odpowiedzi w sprawie 
realizacji tej inwestycji tłumaczone były 
brakiem środków finansowych. Wystąpiono 
natomiast do WZIR Opole w sprawie 
uregulowania rz. Osobłogi na odcinku 
Krapkowice – śywocice wraz z remontem 
dwóch stopni wodnych oraz wykonaniem 
przystani dla małych jednostek 
pływających. W chwili obecnej 
przygotowywana jest dokumentacja 
techniczna, która winna być gotowa do 
końca listopada br. Rozpoczęcie 
i  zakończenie inwestycji planowane jest 
na 2010 rok. 

4. 19.02.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o niedokonywanie zmiany uchwały 
w sprawie wyznaczania do sprzedaŜy mieszkań 
komunalnych, zachowując tym samym 
dotychczasowy zapis, tj. „wyznaczanie do 
sprzedaŜy moŜliwe przy 50% chętnych do 
nabycia mieszkań”. Wystąpić o opinię do radcy 
prawnego w sprawie zbycia lokalu odstępując od 
zapisu w uchwale w wyjątkowych przypadkach. 

Komisja 
Gospodarki 
i Finansów 

Wydział GGR Zgodnie z wnioskiem nie wprowadzono 
zmian do uchwały nr XXIV/382/2001 Rady 
Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 marca 
2001 roku w sprawie zasad zbywania lokali 
mieszkalnych. Natomiast zgodnie z opinią 
Radcy Prawnego Urzędu Miasta moŜliwe 
jest w   indywidualnych przypadkach 
wyznaczenie do sprzedaŜy lokali 
mieszkalnych  nawet wówczas, gdy 
o nabycie lokali wystąpi mniej niŜ 50% 
najemców, gdyŜ ustawa o gospodarce 
nieruchomościami nie zawiera 
obligatoryjnie takiego wymogu.   

5. 14.04.2009 Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu   

Wnioskowano, aby w informacji nt. kosztów 
utrzymania placówek oświatowych i organizacji 
dowoŜenia dzieci do szkół, przedstawiano takŜe  
dane o wielkości subwencji oświatowych 
przypadających na 1 ucznia w danej szkole. 

Arnold Donitza Wydział Oświaty Wniosek uwzględniono, tj. dane o wielkości 
subwencji oświatowych przypadających na 
1 ucznia w danej szkole będą publikowane 
w informacji nt. kosztów utrzymania 
placówek oświatowych      i    organizacji 
dowoŜenia dzieci do szkół. 

6. 14.04.2009 Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu   

Wnioskowano o pomoc merytoryczną 
i organizacyjną przy utworzeniu stowarzyszenia 
kultury fizycznej (Zespół Dziewcząt Piłki 
Siatkowej) oraz przedstawienie oferty udziału  
zespołu w obozie sportowym organizowanym 
przez MOS w Krapkowicach. 

Ireneusz śyłka MOS 
Krapkowice 

Udzielono pomocy merytorycznej 
i organizacyjnej przy utworzeniu 
stowarzyszenia kultury fizycznej. Zespół 
dziewcząt piłki siatkowej  został 
zarejestrowany pod nazwą: Klub Sportowy 
''PILA VINCO'' Krapkowice. Sekcja 
dziewcząt weźmie udział w obozach 
sportowych organizowanych przez Wydział 
Oświaty UMiG Krapkowice i WSZS Opole. 

7. 14.04.2009 Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu   

Wnioskowano o zorganizowanie w Krapkowicach 
festiwalu amatorskich talentów muzycznych 
z nagrodą główną demo, jak równieŜ jarmarku 
ulicznego (na płycie Rynku) promującego 
twórczość szeroko rozumianą. 

Weronika Gucman KDK Krapkowice W minionych latach odbyło się juŜ kilka 
takich festiwali, które KDK organizował 
wspólnie ze Starostwem Powiatowym. 
Zainteresowanie lokalnych zespołów było 
jednak znikome. Nadmienić naleŜy, Ŝe 
nasze lokalne zespoły występują podczas 
festynu  "Dni Krapkowic" i  są traktowane 
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priorytetowo. Krapkowicki Dom Kultury 
przeprowadzi rozeznanie, ile zespołów 
byłoby chętnych wystąpić i wówczas taki 
festiwal moŜna zorganizować. Jeśli chodzi 
o  jarmark uliczny, to koszty organizacyjne 
związane z  przygotowaniem zadaszonych 
stoisk są dość wysokie. Częściowo taka 
forma działalności prowadzona jest 
w budynku KDK, poprzez organizowanie 
róŜnych wystaw, na których istnieje 
moŜliwość zakupu obrazów, rzeźb, itp. 

8. 16.04.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o wystosowanie pisma do Zarządu 
Dróg Wojewódzkich o dokonanie naprawy 
uszkodzonej rury odprowadzającej wodę (przy 
wylocie z autostrady do Rogowa) oraz 
uszkodzonego rowu (niedroŜny) przy 
ul. Ks. Zuga w Rogowie Opolskim. 

Karol Stach Wydział GKI Wniosek został zrealizowany przez GDDiA 
Opole. 
 

9. 08.06.2009 Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu   

Wnioskowano o rozpoczęcie działań 
zmierzających do opracowania standardów 
zatrudniania pracowników administracyjnych 
i obsługi w placówkach oświatowych. 

Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu   

Wydział Oświaty 
 

Diagnoza stanu zatrudnienia w placówkach 
oświatowych jest właściwa po rozpoczęciu 
roku szkolnego 2009/2010. 

10. 15.09.2009 Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu 

Wnioskowano o ustalenie jednolitych stawek za 
korzystanie z obiektów sportowych  dla 
wszystkich szkół,  stowarzyszeń, itd. 
 

Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu 

Wydział Oświaty W dniu 30.12.2009 r. podjęta została 
uchwała Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr 
XXVII/314/2009 w sprawie zasad 
korzystania z gminnych obiektów 
i urządzeń uŜyteczności publicznej oraz 
sposobu ustalania cen i opłat za 
korzystanie z tych obiektów i urządzeń 
(ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego  Nr 26, poz. 389 
z dnia 4.03.2010r.). 
Burmistrz Krapkowic wydał następujące  
zarządzenia: 
1) Zarządzenie Nr 427/2010 z dnia 22 

marca 2010r. w sprawie  ustalenia 
wysokości opłat za korzystanie z Hali 
Sportowej   
im. Władysława Piechoty  
w Krapkowicach. 

2) Zarządzenie Nr 428/2010 z dnia 22 
marca 2010r. w sprawie  ustalenia 
wysokości opłat za korzystanie z Krytej 
Pływalni DELFIN w Krapkowicach. 

 
Trwają prace nad projektem zarządzenia 
Burmistrza Krapkowic w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za korzystanie z gminnych 
obiektów i urządzeń uŜyteczności 
publicznej. 
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11. 15.09.2009 Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu 

Wnioskowano o ponowne rozwaŜenie obopólnej 
wymiany dzieci i młodzieŜy pomiędzy gminami 
Krapkowice i Rohatyn (Ukraina). 
 

Władysław 
Martynowski 

Wydział Oświaty Propozycja wymiany została przedstawiona  
stronie ukraińskiej, lecz pozostała bez 
odpowiedzi. Wniosek zostanie ponownie 
skierowany po zakończeniu działań 
wyborczych na Ukrainie. 

12. 15.09.2009 Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu 

Wnioskowano o zainteresowanie szerokiej rzeszy 
społeczności lokalnej obchodami  Święta 
Niepodległości (poprzez  plakaty, informacje na 
stronie internetowej itd.). Zaprosić do udziału 
w części artystycznej Chór przy Zespole Szkół 
Zawodowych w Krapkowicach. 
 

Władysław 
Martynowski 

 
Tomasz Szwed 

KDK 
Krapkowice 

Dyrektor Krapkowickiego Domu Kultury 
przygotuje przed kaŜdymi obchodami 
plakaty, ogłoszenia prasowe i informację 
internetową. 

13. 15.09.2009 Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu 

Do projekty uchwały w sprawie trybu udzielania 
i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym 
szkołom prowadzonym na terenie gminy 
Krapkowice przez osoby prawne niebędące 
jednostką samorządu terytorialnego lub osoby 
fizyczne – wnioskowano o  wprowadzenie zmiany 
w §3 ust.1, poprzez skreślenie wyrazów po 
wyrazie oświata i dopisanie  wyrazów: „jednak 
nie mniej niŜ subwencja oświatowa” oraz 
wykreślenie z projektu oświaty zapisów dot. 
szkół niepublicznych. 
 

Arnold Donitza Wydział Oświaty Wprowadzono do uchwały zapis § 3 
zgodny z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 
7 września 1991r. o systemie oświaty, 
który mówi, Ŝe „dotacja jest równa 
wydatkom bieŜącym przewidzianym na 
jednego ucznia w szkołach tego samego 
typu i rodzaju prowadzonych przez tę 
jednostkę samorządu terytorialnego, nie 
niŜszej jednak niŜ kwota przewidziana na 
jednego ucznia szkoły danego typu 
i rodzaju w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego. W przypadku 
nieprowadzenia przez jednostkę 
samorządu terytorialnego szkoły tego 
samego typu i rodzaju podstawą ustalenia 
wysokości dotacji jest kwota przewidziana 
na jednego ucznia szkoły publicznej 
danego typu i rodzaju w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego.” 
 

14. 16.09.2009 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o kontynuację spotkań 
prewencyjnych z dziećmi i młodzieŜą w szkołach 
nt. narkotyków i spoŜywania alkoholu. 

Ireneusz śyłka StraŜ Miejska 
 
 

Spotkania prewencyjne z dziećmi 
i młodzieŜą na temat  narkotyków 
i spoŜywania alkoholu odbywają się kilka 
razy w roku szkolnym. W spotkaniach tych 
biorą udział przedstawiciele StraŜy 
Miejskiej i Policji oraz wychowawcy klas. 
 

15. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o dokładne wyznaczenie pasa na 
drogę do pól rolników, przy zbywaniu 
nieruchomości w Rogowie Opolskim. 

Karol Stach Wydział GGR Sprawa została wyjaśniona podczas wizji 
lokalnej w obecności Radnego Pana Karola 
Stacha. Na sesji Rady Miejskiej 
w listopadzie 2009 roku wyznaczono 
działkę do sprzedaŜy, przy zapewnieniu 
dojazdu do terenów rolnych. Trwa 
realizacja uchwały. 
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16. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o przygotowanie na listopadową 
Sesję Rady Miejskiej, pod względem formalno- 
prawnym zagadnienia dot. przekazania 
w uŜyczenie działek o pow. 2,87 ha na rzecz 
Ogrodów Działkowych im. T. Kościuszki. 

Komisja 
Gospodarki 
i Finansów  

Wydział GGR 
 

W oparciu o opinię Radcy Prawnego 
Urzędu, zgodnie ze stanowiskiem Komisji 
Gospodarki i Finansów, na sesji w dniu 
30.12.2009r. podjęto uchwałę w sprawie 
wyraŜenia zgody na nieodpłatne 
przekazanie Polskiemu Związkowi 
Działkowców działek nr 7/13 i 7/16 z mapy 
10 (obręb Krapkowice) o łącznej 
powierzchni 2,8686 ha w uŜytkowanie na 
czas oznaczony do dnia 31.12.2014 roku. 
Trwa realizacja uchwały.   

17. 17.09.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

RozwaŜyć poszerzenie terenu (za Firmą CHESPA) 
z przeznaczeniem pod budowę garaŜy. 
 

Józef Brzozowski Wydział GGR Teren częściowo zabudowany – 60 garaŜy. 
W planie zagospodarowania 
przestrzennego teren za Firmą Chespa  nie 
jest przeznaczony pod budowę garaŜy. 

18. 17.11.2009 Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu 

Wnioskowano o powołanie organu, składającego 
się z trzech członków Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu, który będzie miał na celu pomoc 
w opracowaniu dla poszczególnych grup 
społecznych, cen i zniŜek za korzystanie 
z pływalni.  

Andrzej Kulpa Wydział Oświaty Powołano komisję w składzie: Władysław 
Martynowski, Andrzej Krajka, Ireneusz 
śyłka. Wykorzystano sugestie Komisji przy 
ustalaniu cen i zniŜek stosowanych na 
basenie. 

19. 17.11.2009 Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu 

Wnioskowano o przygotowanie na następną 
Komisję Edukacji, Kultury i Sportu, koncepcji 
oraz kosztorysu utworzenia klas sportowych 
(4-klasa podstawowa i 1-gimnazjum). 

Tomasz Szwed Wydział Oświaty Dyrektorzy Publicznej Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Krapkowicach i Publicznego 
Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach 
przedstawią koszty utworzenia klas 
sportowych podczas posiedzenia Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 20 
kwietnia 2010 roku. 

20. 17.11.2009 Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu 

Wnioskowano o wprowadzenie do projektu 
uchwały w sprawie określenia szczegółowych 
zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania 
i  cofania stypendiów sportowych zawodnikom 
osiągającym wysokie wyniki sportowe 
w  międzynarodowym i krajowym 
współzawodnictwie sportowym - zmiany w § 3 
poprzez dodanie wyrazu „ i zespołowych”. 

Andrzej Krajka Wydział Oświaty Wniosek zrealizowano i wprowadzono 
wnioskowaną zmianę  - uchwała Nr XXVI/ 
295/2009 Rady Miejskiej z dnia 25 
listopada 2009 roku w sprawie określenia 
szczegółowych zasad i trybu przyznawania, 
wstrzymywania i cofania stypendiów 
sportowych zawodnikom osiągającym 
wysokie wyniki sportowe  
w międzynarodowym i krajowym 
współzawodnictwie sportowym. 

21. 18.11.2009 Komisja Spraw 
Społecznych 

Opracować regulamin cmentarza, szczególnie dla 
osób odwiedzających cmentarz - regulamin 
winien być wywieszony na cmentarzu. 

Komisja Spraw 
Społecznych 

Wydział GKI Regulamin opracowano i najbliŜszym 
czasie zostanie umieszczony na 
cmentarzu. 

22. 19.11.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Wnioskowano o zmianę czasu oświetlenia 
w okresie zimowym w ten sposób, aby  rano 
światła świeciły dłuŜej, a po południu później 
były włączane. 

Arnold Donitza Wydział GKI Wniosek zrealizowano – zmieniono czas 
oświetlenia w okresie zimowym. 

23. 22.12.2009 Komisja Spraw 
Społecznych 

Wnioskowano o wprowadzenie autopoprawek do 
projektu uchwały: w sprawie zmiany uchwały nr 
XII/205/2004 RM z 27.04.2004r. w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia 

Tomasz Szwed 
 

Ireneusz śyłka 

Wydział GKI 
 

TBS „ZGM” 
 

Autopoprawki zostały wprowadzone do 
projektu uchwały. 
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wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w strefie płatnego 
parkowania na terenie miasta Krapkowice: 
• rozszerzenie strefy płatnego parkowania 

o  teren przy KDK, teren parkingu  
przy ul. Sądowej –Prudnickiej; 

• określenie kto moŜe skorzystać 
z abonamentu; 

• zwiększenie do kwoty 30zł opłaty dodatkowej 
za nieuiszczanie opłat parkingowych. 

 

 

24. 23.12.2009 Komisja Gospodarki 
i Finansów 

Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia 
wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w strefie płatnego 
parkowania  na terenie miasta Krapkowice 
wprowadzając do projektu autopoprawki: 
• 0,5 zł opłaty za parkowanie jednorazowe za 
pierwsza godzinę; 
• 2 zł za trzecią i kaŜdą następną godzinę 
• 30 zł  opłaty dodatkowej za nie uiszczanie opłat 
parkingowych; 
• rozszerzenie strefy płatnego parkowania  
o teren przy KDK, ul.1 Maja – Prudnickiej  oraz  
ul. Damrota. 
 
 

Komisja 
Gospodarki 
i Finansów 

Wydział GKI 
TBS „ZGM” 

Rada Miejska w Krapkowicach przyjęła 
poprawki. Uchwała Nr XXVII/306/2009 
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 
grudnia 2009r. w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania, określenia wysokości 
stawek i sposobu pobierania opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w strefie płatnego 
parkowania na terenie miasta Krapkowice 
została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego Nr 26, poz.388 
z dnia 4 marca 2010r. Uchwała weszła 
w Ŝycie 18 marca 2010 roku. 

Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez osoby odpowiedzialne za realizację wniosków. 
 
 
 
 
 
 
              Burmistrz Krapkowic  
 

                  mgr Piotr Solloch 
 
 
 
 
 
 

 
Informację wytworzyła: Beata Stępniowska (Wydział Organizacyjny) 
Krapkowice, dn. 26.03.2010r. 


