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                                                                                                          Większość wniosków  została zrealizowana, szczególnie te, 

                                                                                                  które nie wymagały większych nakładów finansowych.
INFORMACJA  Z  REALIZACJI  WNIOSKÓW 
ZGŁOSZONYCH  W   I półroczu  2015  ROKU   

                 z uwzględnieniem miesiąca grudnia 2014r. 
 
W  półroczu 2015 roku, do realizacji zgłoszono 128 wniosków,                                                                       
w tym  o charakterze finansowym: 9; gospodarczym: 26;                                                      
porządkowym: 66; i organizacyjnym:27.                                                                                                
Wnioski zgłoszono na Komisjach: Edukacji, Kultury i Sportu- 
4 posiedzeń; Spraw Społecznych- 4 posiedzeń; Gospodarki  
i Finansów- 4 posiedzeń; Komisje połączone:3.  
    

Wnioski skierowane do odpowiednich osób i komórek organi-
zacyjnych odpowiedzialnych za ich realizację(tabela poniżej)  
Lp.      Wykaz osób i komórek organizacyjnych, 

            do których skierowano wnioski  
  Liczba 
wniosków  

  1. Skarbnik Miasta          2 

  2. Sekretarz Miasta         2 

  3.  Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych          1  

  4. Wydz. Oświaty (OŚ)         4 

  5. Wydz. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska (GGR) 

    
      11 

  6. Wydz. Gospodar.Komunalnej i Inwestycji (GKI)       79 

  7. Straż Miejska (SM)         8 

  8. Spółka Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej (ZGKiM) 

        6 

  9. Spółka Krapkowicka Pływalnia „Delfin”(KPD)         3 

10. Krapkowicki Dom Kultury(KDK)         2 

11. Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.(WiK)         2 

12. Wydział Organizacyjny,Sportu i Turystyki(OST)         6 

13.  Wydz .Podatków i Opłat Lokalnych (PiOL)          1 

14. Wydz. Spraw  Obywatelskich (SO)         1 

     
 

Pozostałe wnioski są w trakcie realizacji, bądź brak środków 
finansowych lub odpowiednich podstaw prawnych, uniemożliwiło ich  
realizację .   
 
Wnioski zgłosiło : 17 radnych, 4 komisje- (tabela poniżej) 

Lp.    Imię i nazwisko radnego,   
          nazwa komisji  

Liczba zgłoszonych wniosków  
                w  2015 rok 
_____________________________ 
    F     G       P       O      Razem 

  1. Szczepan     Bryś     0      2       2        1             5 

  2. Józef            Brzozowski     0      2     10        6           18 

  3. Marzanna     Burzyk     0      0       2       1              3 

  4. Krystyna       Brzezińska     0      0       5        0             5 

  5. Józef            Gut     0      3       1        3             7 

  6. Dariusz         Kandziora     1      0       3        0             4 

  7. Stefan           Kowalczuk     0      3       4        1             8 

  8 Werner          Koppe     0      4       4        1             9 

  9. Anna             Kielar      0      3       4        0             7 

10. Andrzej         Malinowski     1      0       4        1             6 

11. Andrzej         Małkiewicz      2      0       3        4             9 

12. Adam            Orzechowski     0      0       3        0             3 

13. Małgorzata    Szarek     0      0       8        0             8 

14. Artur              Thiel     0      3       3        0             6 

15. Andrzej          Warzecha     1      1       1        1             4 

16. Jarosław        Zdun     0      1       0        0             1 

17 Ireneusz        Żyłka     1      1       6        4           12 

18. Komisje         Połączone     0      0       0        1             1 

19. Komisja Gospodarki i Finansów     1      3       0        0             4 

20. Komisja Edukacji, Kultury 
 i Sportu 

    1      0       0        1             2 

21. Komisja Spraw Społecznych      1      0       3        2             6 

    9    26     66       27         128 

Krapkowice,  11  wrzesień 2015 r 
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WNIOSKI  FINANSOWE  ZGŁOSZONE  W   I półroczu  2015 roku 

Lp. Data 

posiedzenia 

 

Rodzaj 

posiedzenia 

 

Treść wniosku 

 

Kto zgłosił 

Kto realizuje Informacja o sposobie  

realizacji wniosku 

1.  19.01.2015r. Komisja 

Edukacji, 

Kultury i Sportu  

Wnioskowano o przedstawienie symulacji 

kosztów związanych ze zmiana systemu 

komputerowego, który wyodrębniałby wejścia 

na saunę.  

 

 Komisja   

Prezes Spółki 

KPD 

Funkcjonalność takiego rozwiązania jest 

dość wątpliwa z uwagi na brak szatni, z 

której korzystałyby osoby tylko z sauny. 

Możliwa jest rozbudowa systemu 

poprzez zabudowaniu bramkami od 

korytarza. Brak miejsca uniemożliwi 

przejście dostępne do ON. Koszt 

możliwego rozwiązania to 15-17 tyś.zł. 

netto-co obejmuje 1 bramkę obrotową, 

2 czytniki RFID, rozbudowę 

oprogramowania i instalację. 

2.  21.01.2015 Komisja 

Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o oszacowanie kosztów 

związanych z budową chodnika od ulicy 

Olimpijskiej ( wyjazd ze stadionu do ulicy 

Kilińskiego )- w tej części brak jest chodnika. 

 

Andrzej 

Warzecha  

Wydz.GKI 

 

Koszt zadania-wyk.remontu chodnika 

wzdłuż Alei Jana Pawła II   szacowany 

jest na 85 tyś.zł. Kosztorys inwestorski 

wykonano również dla zadania 

polegającego na wykonaniu nowego 

chodnika od ul.Olimpijskiej-wyjazd ze 

stadionu do ul.Kilińskiego – koszt 

szacuje się na 58 tyś.zł.- decyzja w gestii 

Rady Miejskiej. 

3.  25.02.2015 Komisja  

Gospodarki i 

Finansów  

Wnioskowano o nie obniżanie stawki czynszu 

dzierżawnego za 1 m2 w lokalach użytkowych, 

tylko obniżyć stawkę wyjściową określoną w 

przetargu oraz umożliwić dzierżawcom 

podnajem lokali.  

 

 

Komisja  

Spółka 

ZGKiM 

Wniosek zrealizowano. 
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4.  21.04.2015 Komisja Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o zabezpieczenie w budżecie 

środków finansowych  w wys.20 tyś. zł na zakup 

wozów strażackich oraz przekazanie dwóch 

samochodów w formie darowizny miastu 

partnerskiemu Rohatyn. 

   Komisja     Wydz.SO/ 

Skarbnik 

Miasta  

 

Wniosek zrealizowano. 

5.  24.04.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o rozważenie partycypacji gminy 

w kosztach ponoszonych przez  Spółdzielnię 

Mieszkaniową  przy budowie placów zabaw  

w rejonie krapkowickich osiedli 

  mieszkaniowych . 

 

Andrzej 

Malinowski  

Wydz.GKI Gmina partycypowała w kosztach  

budowy placów zabaw w 2014 roku 

w rejonie osiedli mieszkaniowych: Sady, 

Oś.XXX-l. Ponadto w ramach kosztów 

własnych gmina dokonała zakupu i 

montażu urządzeń zabawowych na 

placach zabaw w rejonie ul,.Górnej,przy 

PP Nr 8,ul.Ks.Duszy,ul.Staszica oraz na 

osiedlu w Ligocie Krapkowickiej. 

W 2015 roku planowane jest utworzenie 

placu zabaw w rejonie ul.Krasickiego/ 

Hotelowa oraz dofinansowanie zakupu 

urządzeń zabawowych w rejonie ul. 

Szkolnej . Realizacja innych 

 przedsięwzięć możliwa w miarę 

posiadanych środków finansowych. 

6.  15.06.2015 Komisja 

Edukacji, 

Kultury i Sportu  

 

Wnioskowano o zabezpieczenie w budżecie 

kwoty 7 tyś. zł. na budowę placu zabaw przy 

Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 

 w Krapkowicach  

Ireneusz Żyłka  Wydz.  

Oświaty i 

Kultury  

Skierowano wniosek do Skarbnika 

Miasta  o zabezpieczenie w budżecie 

gminy kwoty 7 tyś. zł. na budowę placu 

zabaw przy PSP Nr 1 w Krapkowicach . 

7.  15.06.2015 Komisja 

Edukacji, 

Kultury i Sportu  

Wnioskowano o wyznaczenie w budżecie gminy 

kwoty 57 tyś. zł. z przeznaczeniem na remont 

parkietu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Sportowych nr 1 w Krapkowicach. 

Dariusz 

Kandziora  

Wydz. 

Oświaty i 

Kultury  

Skierowano wniosek do Skarbnika 

Miasta o zabezpieczenie w budżecie 

gminy kwoty 57 tyś. zł. na parkietu  

w ZSP Nr 1 w Krapkowicach . 

8.  16.06.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o zabezpieczenie  

w  budżecie  gminy środków na sukcesywny 

zakup monitoringu i ustawienie go  

w newralgicznych miejscach, na terenie miasta 

Krapkowice ze szczególnym uwzględnieniem 

 

 

Przew.RM 

Andrzej 

Małkiewicz  

   Sekretarz  

      Miast 

Straż Miejska 

Policja  Wydz. 

GGR 

W dniu 19.06.2015r. dokonano pomiaru 

pow. zajętej przez ogródek piwny przy 

ul. Kilińskiego 11i potwierdzono 

większą zajmowaną pow. niż w umowie 

dzierżawy- dzierżawca nie posiadał 
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terenu ogródka piwnego przy ul. Kilińskiego:  

o dokonywanie częstszych patroli Straży 

Miejskiej i Policji w tej części miasta  oraz 

dokonanie ponownego pomiaru powierzchni 

działającego  tu ogródka sezonowego- 

sprawozdanie z realizacji wniosku dostarczyć 

mieszkańcom bloku  nr 11 przy ul .Kilińskiego 

oraz Komisji Spraw Społecznych . 

 

 

stosownych zezwoleń na prowadzenie 

ogródka, co skutkowało rozwiązaniem 

umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

Dzierżawca nie zastosował się 

do decyzji. Wezwano dzierżawcę  

do wydania nieruchomości na  

co dzierżawca skutecznie uchyla się  

od odbioru niniejszego wezwania. 

Z chwilą dostarczenia wezwania,  

w przypadku nie wydania przez 

dzierżawcę przedmiotu dzierżawy, 

sprawa zostanie skierowana do sądu 

celem przymusowego orzeczenia 

wydania nieruchomości . 

 
9.  16.06.2015 Komisja Spraw 

Społecznych    

Wnioskowano  o przygotowanie  szczegółowej 

informacji nt. wysokości wpływów do budżetu 

gminy środków finansowych pochodzących 

z poszczególnych parkomatów ustawionych na 

terenie dzielnicy Otmęt. 

Przew.RM 

Andrzej 

Małkiewicz 

 

 

Spółka 

ZGKiM  

 

W załączeniu  do Informacji z realizacji 

wniosków za  półrocze. 

 

 

 

WNIOSKI  GOSPODARCZE  ZGŁOSZONE  W   I półroczu 2015  roku 

Lp. Data 

posiedzenia 

 

Rodzaj 

posiedzenia 

 

Treść wniosku 

 

Kto zgłosił 

Kto 

realizuje 

Informacja o sposobie 

realizacji wniosku 

1.  20.01.2015 Komisja  Spraw 

Społecznych   

Wnioskowano o wyrównanie wyrwy w drodze- 

ulica Chopina w Krapkowicach  

 

Józef Gut  

 

Wydział 

    GKI 

 

 

Ubytek został zabezpieczony, 

a docelowo w sprzyjających warunkach  

atmosferycznych będzie uzupełniony 

„metodą na gorąco”. 

2.  20.01.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

 

Wnioskowano o  wyrównanie chodnika  przy 

budynku nr 1 UMiG w Krapkowicach,  

w kierunku Komendy Powiatowej Straży 

Pożarnej  

 

Stefan 

Kowalczuk   

Wydział   

   GKI  

Zadanie będzie zrealizowane po 

przeprowadzeniu pilniejszych 

 remontów. 
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3.  21.01.2015          Komisja  

       Gospodarki  

        i Finansów  

     Społecznych  

Wnioskowano o wymianę bądź remont chodnika 

wzdłuż Al. Jana Pawła II począwszy od bloku nr 

3 do ulicy Olimpijskiej. 

 

 

 

 

Andrzej 

Warzecha   

 

Wydział GKI 

 

Wykonano kosztorys 

 inwestorski. Szacowany koszt to 85 tyś. 

zł. Decyzja w gestii Rady Miejskiej. 

4.  21.01.2015 Komisja  

Gospodarki i 

Finansów   

 

Wnioskowano o  remont parkingu przy ulicy 

Opolskiej w Krapkowicach oraz o ustawienie 

dwóch lamp oświetleniowych na części 

niezabudowanej targowiska.  

 

Werner Koppe Wydział GKI Oświetlenie będzie zrealizowane  

w drugiej połowie 2015 r., remont 

parkingi- decyzja w gestii Rady 

Miejskiej. 

 

5.  21.07.2015        Komisja   

    Gospodarki  

     i Finansów 

 

Wnioskowano o dokończenie remontu chodnika 

przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach oraz 

dokonanie odwodnienia w miejscu byłego 

przejazdu kolejowego. 

 

Józef Gut  Wydział GKI Wykonano kosztorys inwestorski, 

szacowany koszt to 190 tyś zł. (bez 

dokumentacji )+ 50 tyś.zł. deszczówka – 

do akceptacji Rady Miejskiej . 

6.  24.02.2015   Komisja  Spraw  

      Społecznych  

Wnioskowano o  remont fragmentu chodnika 

przy ul. Pocztowej w Krapkowicach 

od ogródków działkowych do przychodni 

Omega. 

 Ireneusz Żyłka  

 

 

Wydział GKI  Ograniczenie  budżetowe w 2015 r. 

uniemożliwiają wykonanie realizację 

wniosku. 

7.  24.02.2015 Komisja  Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano  o  rozważenie utworzenia 

(wydzielenie gruntu) na części placu 

dworcowego PKS dodatkowych miejsc 

parkingowych. 

 

 

Józef 

Brzozowski  

 Wydział   

     GGR 

 Trwają prace uzgodnieniowe.  

 

8.  25.02.2015 Komisja 

Gospodarki i 

Finansów 

 

Wnioskowano o wykonanie remontu chodnika 

przy ulicy Ligonia w Krapkowicach.  

 

Stefan 

Kowalczuk  

Wydział  

     GKI  

Wykonano kosztorys inwestorski na 

wykonanie remontu chodnika na kwotę  

72 tyś. zł. Wniosek zostanie 

zrealizowany w miarę posiadanych 

środków finansowych po zatwierdzeniu 

przez Radę Miejską. 

9.  25.02.2015  

Komisja 

Gospodarki i 

Finansów 

 

Wnioskowano o przeprowadzenie remontu  dróg 

w Żywocicach- ulice Średnia i Józefa  

 

Szczepan Bryś  

  Wydział    

     GKI 

Środki budżetowe na 2015 rok 

ograniczają  możliwość wykonania 

remontu wskazanych dróg. 
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10.  25.02.2015 Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

Wnioskowano  o przeprowadzenie remontu 

kanalizacji deszczowej  na ulicy Głowackiego  

w Krapkowicach  

 

 

Komisja  

Wydział GKI Zostały podjęte działania mające na celu 

przeprowadzenie przetargu  

i realizację zadania. 

11.  25.02.2015 Ko misja 

Gospodarki 

 i Finansów  

Wnioskowano o poczynienie działań w kierunku 

wydania decyzji o warunkach zabudowy   

w sprawie budowy garaży na części działki 

gminnej przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach . 

 

 

Komisja 

Wydz.GKI Informacja (analiza możliwości budowy 

garaży na części działki gminne przy ul. 

Kilińskiego w rejonie istniejących 

garaży przy Kilińskiego ) nt. wskazany 

została przedstawiona na posiedzeniu 

Komisji  Gospodarki i Finansów. 

12.  25.02.2015  

Komisja  

Gospodarki i 

Finansów  

Wnioskowano o uzupełnienie tłuczniem drogi-

ulica Krótka w Dąbrówce Górnej . 

 

 

Werner Koppe Wydział GKI  

Proponuje się wizję lokalną  mającą na 

celu ustalenie zakresu prac związanych 

 z realizacja wniosku. 

13.  21.04.2015  

Komisja Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o przedstawienie koncepcji 

dostosowania mostu kolejowego do mostu 

drogowego dwujezdniowego od lewobrzeżnej 

strony Odry i wybudowanie estakady na 

długości ok.160 m. 

 

Józef 

Brzozowski   

Wydział GKI Dokonano wyboru wykonawcy 

opracowania koncepcji. Opracowanie 

będzie wykonane w uzgodnieniu  

z Regionalnym Zarządem Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu. Wyk. estakady 

po lewej stronie rz. Odry poprzez 

rozebranie części nasypu nie jest 

możliwe z uwagi na uzbrojenie 

podziemne w tym nasypie (ciepłociągi). 

14.  22.04.2015  

Komisja 

Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o   remont cząstkowy 

uszkodzonej części chodnika przy ul .Staszica  

w Krapkowicach. 

Anna Kielar    Wydział   

      GKI  

  . 

Wniosek zrealizowano. 

 

 

15.  22.04.2015 Komisja 

Gospodarki i 

Finansów   

Wnioskowano o  powiększenie przepustowości 

rowu Żywocickiego, za wałem w kierunku rzeki 

Odry. 

Szczepan Bryś  Wydział 

GGR 

 Po raz kolejny przesłano pismo do 

administratora cieku- WZMiUW- 

w dniu 3.06.2015r. do tut. Urzędu 

wpłynęła odpowiedź informująca, że 

przedmiotowy ciek jest drożny, a 

istniejący system przepustów nie 

wpływa negatywnie na odpływ wód 

rzecznych . 

 

16.  22.04.2015 Komisja Wnioskowano o   wykonanie remontów ulic Komisja  Wydział GKI W ramach podpisanej umowy  z firmą 
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Gospodarki i 

Finansów  

Chopina i Szkolnej w Krapkowicach oraz   oraz 

część Polnej w Kórnicy ( w ramach robót 

cząstkowych) 

LARIX w 2015 roku zostały wykonane 

nawierzchnie mas mineralno- 

bitumicznych w rejonie ul. Chopina, ul. 

Szkolnej w Krapkowicach i Oś.XXX 

lecia w Krapkowicach. 

  

17.  22.04.2015  Komisja 

Gospodarki i 

Finansów  

Wnioskowano o   dokończenie  remontu 

 ul. Kościuszki w Rogowie Opolskim. 

Artur Thiel  Wydział GKI  Wykonywany jest remont nawierzchni 

bitumicznej na ulicy. Dodatkowo  

zostanie wykonany ściek  

z prefabrykatów betonowych 

przedmiotowej drogi licząc od 

skrzyżowania z ul. Chrobrego.  

18.  22.04.2015 Komisja 

Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o  odwodnienie ul. Ks. Zuga 

w Rogowie Opolskim  poprzez „ścięcie” prawej 

strony pobocza drogi. 

 

Artur Thiel  

Wydział GKI W ramach posiadanych środków do 

wykonania w 2015 roku. 

  

 

19.  22.04.2015 Komisja 

Gospodarki i 

Finansów  

Wnioskowano  o wykonanie remontu 

częściowego ulicy na Przysiółku Posiłek- 

Rogów Opolski od wjazdu do zabytkowej 

kapliczki . 

Artur Thiel  Wydz.GKI Wykonano remont cząstkowy 

nawierzchni bitumicznej . 

Zlecono wykonanie w 2015 roku 

nawierzchni tłuczniowej Przysiółka 

Posiłek obręb Rogów Opolski i 

Dąbrówka Górna. 

 

20.  15.06.2015 Komisja  Edukacji , 

Kultury i Sportu   

Wnioskowano o utworzenie klombu z miejscami 

siedzącymi na skwerze przy ulicy Krasickiego 

 w Krapkowicach- obok Banku Spółdzielczego 

Gogolin (dawniej zwanym” gęsim targiem”) 

 

Józef Gut Wydz.GKI Urządzenie zabawowe wraz z dwoma 

ławkami i koszem zostały zamontowane 

na tzw. Małym Rynku”. 

 

21.  16.06.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o wykonanie w najbliższych 

latach remontu ulicy Kolejowej poprzez 

utworzenie chodnika bądź jednego pasa ruchu 

z tzw. „mijanką”- podczas deszczu drogą nie 

można przejść.  

  

Stefan 

Kowalczuk  

Wydz. GKI Wniosek będzie kierowany do 

zaakceptowania przez radnych  

w budżecie na przyszłe lata. 
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22.  16.06.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o zamontowanie progu 

zwalniającego z kostki brukowej na ulicy 

Ligonia, pomiędzy sklepami Kaufland i Aldi 

oraz na ulicy Działkowej tuż obok wjazdu na 

Plac Straży Pożarnej(pomiędzy (między  nr 2 

 i nr 2 a) 

Jarosław Zdun  Wydz.GKI Przeprowadzono konsultacje  z Policją. 

Zgodnie z ustaleniami przeprowadzone 

zostaną odpowiednie działania. 

 

23.  17.06.2015 Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

Wnioskowano  o  rozważenie wbudowania  

w ziemię urządzeń na terenie Skateparku 

w Krapkowicach. 

Anna Kielar 

 

Wydz.GKI Urządzenia są wykonane w konstrukcji  

żelbetowej  ( o dużym tonażu) i nie ma 

potrzeby montażu do podłoża. 

24.  17.06.2015 Komisja 

Gospodarki 

 i Finansów  

Wnioskowano o  zdemontowanie bądź 

 naprawienie zdewastowanej lampy 

 podświetlającej (usytuowanej w ziemi) na 

małym placu rekreacyjnym przy skrzyżowaniu 

ulicy Głowackiego z ulicą Drzymały  

w Krapkowicach  

Anna Kielar   Wydz.GKI Wniosek zrealizowano. 

 

25.  17.06.2015 Komisja 

Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o  przekazanie frezowin,  

powstałych po remontach cząstkowych dla 

sołectwa Dąbrówka Górna.  

Werner Koppe  Wydz.GKI  

Wniosek zlecono do wykonania. 

26.  17.06.2015 Komisja 

Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o rozważenie remontu płotu przy 

Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrówce 

Górnej. 

 

Werner Koppe  Wydz. 

Oświaty i 

Kultury  

 

Środki budżetowe na wskazane zadanie 

zostaną ujęte w budżecie na 2016 rok. 

 

WNIOSKI  PORZĄDKOWE  ZGŁOSZONE  W  I półroczu  2015  roku 

 

Lp. Data 

posiedzenia 

 

Rodzaj 

posiedzenia 

 

Treść wniosku 

 

Kto zgłosił 

Kto 

realizuje 

Informacja o sposobie  

realizacji wniosku 

1.  23.12.2014 Komisje połączone Wnioskowano, aby w obiekcie sportowym 

ORLIK dokonać wymiany żarówek w lampach 

oświetleniowych  oraz  podziurawionych siatek 

bramkowych-  rozważyć utworzenie 

dodatkowych miejsc parkingowych. 

 Ireneusz Żyłka  Wydz. 

  OST   

 

Zostały wymienione siatki do bramek, 

wymieniono żarówki w lampach 

oświetleniowych. Realizacja miejsc 

parkingowych uzależniona od środków 

finansowych w budżecie gminy. 

2.  23.12.2014 Komisje połączone  Wnioskowano  o utworzenie tablicy 

 informacyjnej przy ul. Damrota  

w Krapkowicach.   

Przewodnicz. 

RM 

Pan Małkiewicz 

Wydz. 

OST/GKI 

 

Wniosek zrealizowano. 
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3.  23.12.2014 Komisje połączone   Wnioskowano ponownie o przywrócenie tablicy  

informacyjnej przy ul . Żeromskiego 

                   w Krapkowicach. 

Józef 

Brzozowski  

 

Wydz.OST/

GKI  

 

Wniosek zrealizowano. 

 

 

4.  23.12.2014 Komisje połączone  Wnioskowano ponownie o odnowienie  

bądź usunięcie tablicy z topografią miasta przy 

 ul Żeromskiego (obok sklepu Biedronka) 

 

Józef 

Brzozowski  

Wydz. GKI 

  

 

Wniosek zrealizowano. 

5.  23.12.2014 Komisje połączone 

 

Wnioskowano o  wymianę żarówek w lampach 

oświetleniowych– parking przy ul.1 Maja w 

Krapkowicach oraz usunięcie chwastów  

z deptaku usytuowanego  pomiędzy parkingiem 

samochodowym przy ul. 1 Maja,  

a ul. Krasińskiego w Krapkowicach 

Ireneusz Żyłka   

 Wydz. GKI 

 

Wniosek zrealizowano. 

6.  23.12.2014 Komisje połączone  

 

Wnioskowano o ustawienie dwóch dodatkowych 

koszy ulicznych przy ścieżce w lasku, 

usytuowanym przy rondzie na DK-45. 

Anna Kielar  

 

 

Wydział  

GKI 

Wniosek zrealizowano. 

 

7.  23.12.2015 Komisje połączone  Wnioskowano o  zlikwidowanie szkód  jakie 

wystąpiły na chodniku przy ul. Drzymały w 

Krapkowicach  

Anna Kielar  Wydz. GKI Wniosek zrealizowano. 

8.   

23.12.2014 

 

Komisje połączone  

Wnioskowano o dokonanie przeglądu lamp 

oświetleniowych na terenie sołectwa Rogów 

Opolski. 

 

Artur Thiel  

 

Wydz.GKI 

 

Wniosek zgłoszono do ZE  

w Krapkowicach. 

9.  23.12.2014 Komisje połączone  Wnioskowano o powrócenie  do sprawy 

związanej z przejęciem ulicy Parkowej  

w Rogowie Opolskim ( droga prowadząca  

do Zamku). 

 

 

Artur Thiel 

 

Wydział 

GKI 

Zorganizowano spotkanie z udziałem 

Pana Góreckiego  i burmistrza, gdzie 

przedstawiono propozycję zamiany 

działek. Do dnia dzisiejszego, pomimo 

monitów  nie otrzymano jakiejkolwiek 

odpowiedzi. 

 

10.   

20.01.2015 

Komisja Spraw 

Społecznych  

 

 

Wnioskowano o zniwelowanie wysokości 

studzienki  kanalizacyjnej usytuowanej w 

przedłużeniu ulicy Chopina w Krapkowicach      

( w stronę Poczty )- studzienka wystaje ok.15 

cm powyżej poziomu gruntu  

 

 

Józef Gut  

 

Wydział 

GKI 

 

 

 

Wniosek zrealizowano  
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11.  20.01.2015  Komisja Spraw 

Społecznych  

 

Wnioskowano o  dokonanie przeglądu dróg 

 i chodników w mieście, w momencie gdy  

są widoczne po deszczach ubytki w drogach  

i chodnikach (dziury i nierówności) 

 

Stefan 

Kowalczuk  

Wydz.GKI 

 

 

 

Sukcesywnie dokonywane są przeglądy 

dróg oraz chodników i w razie 

konieczności oraz możliwości 

budżetowych realizowane bieżące 

remonty. 

 

12.  20.01.215 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o   prawidłowe oznakowanie tzw. 

progu zwalniającego przy drodze Oś. Fabryczne 

–znak B- 33, bez dodatkowego ograniczenia 

prędkości 

 

 

Andrzej 

Malinowski  

Wydział 

GKI 

 

Mieszkańcy wnioskują o usunięcie 

progu. 

 

13.  20.01.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o  wyraźne oznaczenie i 

doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. 

Prudnickiej w Krapkowicach ( na wysokości 

przystanku autobusowego ) w stronę Oś.1000- 

lecia  

 

 

Andrzej 

Malinowski  

 Wydział 

GKI 

 

 

W chwili obecnej opracowywana jest 

dokumentacja dla planowanego zdania, 

które ma objąć doświetlenie przejść dla 

pieszych przy ulicach Prudnickiej, 

1 Maja, Ks. Koziołka. 

 

14.  21.01.2015  

Komisja  

Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano  o włączenie do strefy płatnego 

parkowania bloków  przy ul. Damrota nr 3 i nr 5 

 

Przew.RM 

Andrzej 

Małkiewicz 

Spółka 

ZGKiM 

Wniosek zrealizowano. 

 

15.  21.01.2015  

Komisja 

Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o zmianę organizacji ruchu 

drogowego  w ulicach: Rybacka i Przybrzeżna 

poprzez utworzenie ruchu jednokierunkowego 

od strony Rynku oraz wyznaczenie miejsc 

parkingowych po jednej stronie ulicy   

 

Krystyna 

Brzezińska  

Wydział 

GKI 

 

Wymaga zlecenia projektu zmiany 

organizacji ruchu. 

16.  21.01.2015  

Komisja 

Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o wyznaczenie i ujednolicenie 

miejsc parkingowych przy ul. Sadowej w 

Krapkowicach  

 

Krystyna 

Brzezińska  

 

Wydział 

GKI  

Proponuje się przeprowadzenie wizji  

w terenie. 

 

17.  21.01.2015  

Komisja 

Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano  o zmianę organizacji ruchu 

samochodów ciężarowych dojeżdżających do 

firm Metsa Tissue oraz Meblosoft poprzez 

kierowanie ich  z DK-45 łącznik do drogi 

wojewódzkiej 415  

Krystyna 

Brzezińska   

 

 

Wydz.GKI 

Wymaga zlecenia projektu zmiany 

organizacji ruchu i uzgodnień  

z Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz 

Urzędem Marszałkowskim. 
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18.  21.01.2015  

Komisja 

Gospodarki i 

Finansów  

 

Wnioskowano o ustawienie znaków drogowych 

ograniczających tonaż ( do 5 – za wyjątkiem 

autobusów) w ulicach:1 Maja, Głowackiego, 

Opolska ( do skrzyżowania z ulicy 

Pstrowskiego)- w ten sposób ruch samochodów 

ciężarowych zostanie wyprowadzony poza 

centrum miasta.  

 

 

Krystyna 

Brzezińska  

Wydział 

GKI 

Wymaga zlecenia projektu zmiany 

organizacji ruchu. 

 

19.  21.01.2015 Komisja 

Gospodarki i 

Finansów  

 

Wnioskowano o wyznaczenie wyłącznie jednej 

strony ulicy Opolskiej w Krapkowicach do 

parkowania samochodów. 

 

 

Krystyna 

Brzezińska   

Wydział 

GKI 

Wymaga zlecenia projektu zmiany 

organizacji ruchu, proponuje się 

likwidację zieleńców i lokalizację w tym 

miejscu zatok parkingowych. 

 

20.  21.01.2015 Komisja  

Gospodarki i 

Finansów  

 

Wnioskowano  o  wyeliminowanie parkowania 

samochodów oraz handlu przed bramą 

wjazdową na targowisko niezabudowane. 

 

Werner Koppe 

 

Straż 

Miejska  

Straż Miejska na bieżąco kontroluje 

wskazane miejsce i podejmuje stosowne 

działania. 

21.  21.01.2015 

 

 

Komisja   

Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o  rozważenie utworzenia ulicy 

Piastowskiej drogą jednokierunkową bądź 

ustawienie przy wyjeździe z ulicy Piastowskiej 

na ulicę Ks. Koziołka znaku drogowego ”nakaz 

skrętu w prawo”. 

 

 

Józef 

Brzozowski   

Wydział 

GKI 

Zostanie zlecony projekt organizacji 

ruchu dot. Ustawienia znaku „nakaz 

skrętu w prawo” celem skonsultowania z 

Urzędem Marszałkowskim w Opolu. 

 

22.  23.02.2015     Komisja 

Edukacji, Kultury i 

Sportu  

Wnioskowano o  uporządkowanie Parku 

Magnolia w Krapkowicach  

 

Ireneusz Żyłka   

Dyr.KDK  

Wniosek zrealizowano. 

23.  23.02.2015  

Komisja  Edukacji, 

Kultury i Sportu  

Wnioskowano o przywrócenie przejścia dla 

pieszych pomiędzy blokami 5 i 8 na Osiedlu 

XXX lecia w Krapkowicach ) obok Zespołu 

Szkół Sportowych Nr 1 ). 

 

 

Dariusz 

Kandziora   

 

Wydz. GKI 

Proponuje się przeprowadzenie wizji 

lokalnej celem ustawienia możliwości 

realizacji wniosku. 
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24.  24.02.2015  

Komisja  Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o kontrolowanie firmy 

sprzątającej chodniki w mieście- podczas 

ostatniej akcji sprzątania zamiatarka 

pozostawiała nieczystości. 

 

Józef 

Brzozowski 

 

Wydz. 

GKI 

Kontrola prac porządkowych 

prowadzonych przez firmę Veolia 

została zintensyfikowana, a wszelkie 

uwagi przekazywane są na bieżąco. 

 

25.  24.02.2015  

Komisja Spraw 

Społecznych 

 

Wnioskowano, aby w okresie zimowym 

chodniki przy ul. Ks Duszy były regularnie 

odśnieżane i posypywane solą drogową.   

 

Stefan 

Kowalczuk  

 

Wydz. 

GKI 

W ramach bieżących potrzeb 

podejmowane  będą właściwe czynności   

 

25. 

 

24.02.2015  

Komisja Spraw 

Społecznych  

 

Wnioskowano  o uprzątnięcie chodnika przy ul. 

Opolskiej w Krapkowicach ( od torów 

kolejowych w górę  ). 

 

Marzanna 

Burzyk   

Wydział 

GKI 

Czynności zostaną podjęte w ramach 

dodatkowego zlecenia dla firmy Veolia. 

 

26. 24.02.2015  

Komisja Spraw 

Społecznych  

 

Wnioskowano  ponownie o dokonywanie 

częstszych kontroli posesji pod kątem przyłączy 

do kanalizacji sanitarnej oraz częstotliwości 

wywozu ścieków kanalizacyjnych  

z posesji, które nie są przyłączone do kanalizacji  

 

Józef 

Brzozowski  

 

Wydz. GGR 

Straż 

Miejska  

Straż Miejska wspólnie z Wydz. GGR  

w terminie od kwietnia br. do maja br. 

przeprowadziła kontrole. 

 

27. 24.02.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano, aby w informacjach br. Straży 

Miejskiej liczba interwencji była rozdzielana na 

interwencje wykonane podczas porannej zmiany 

oraz interwencje wykonane podczas 

popołudniowej zmiany. Informacje rocznej 

działalności SM należy umieszczać na stronie 

internetowej.   

 

 

Józef 

Brzozowski  

Straż 

Miejska 

Policja  

Sprawozdanie na rok 2014 zostało 

opublikowane na stronie internetowej 

 

 

28.  24.02.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano, aby w ramach  przekazanych 

środków finansowych została zwiększona liczba 

patroli (po godz.22 ) na terenach, na których 

występuje największa dewastacja tj .Las 

Kilińskiego, place zabaw, w szczególności Plac 

Gagarina oraz boiska szkolne.  

 

 

Komisja  

 

 Policja 

 

Przekazano do realizacji Policji. 

 

29. 24.02.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o przycięcie dolnych gałęzi na 

drzewach usytuowanych przy rondzie  na ulicy 

Słowackiego w Krapkowicach.  

 

Józef 

Brzozowski  

Wydział 

GGR/GKI 

Wniosek zrealizowano w miesiącu 

lutym br. 
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30. 24.02.2015  

Komisja Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o utworzenie ulicy 

Broniewskiego drogą przejazdową i połączenie 

jej z ulicą Cegielnianą  w Krapkowicach. 

 

 

Komisja 

Wydział 

GKI 

Odbyła się wizja lokalna na wskazanym 

terenie, decyzję co do realizacji wniosku 

pozostawia się w gestii Rady Miejskiej . 

 

 

31. 24.02.2015  

Komisja Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o  przycinkę drzew przy ulicy 

Żeromskiego- gałęzie drzew stwarzają 

zagrożenie dla okolicznych domostw. 

 

 

Małgorzata 

Szarek  

Wydział 

GGR 

Przycięcia drzew zostaną zaplanowane 

w ramach pielęgnacji zieleni wysokiej- 

zakres niezbędnych cięć oraz pełna 

ocena  stanu sanitarnego zadrzewienia 

zostaną określone podczas sezonu 

wegetacyjnego oraz wykonane w miarę 

posiadanych środków finansowych. 

 

32. 24.02.2015  

Komisja Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o  usunięcie zdewastowanej 

tablicy informacyjnej znajdującej się przy ulicy 

Żeromskiego(za sklepem Biedronka). 

 

 

Małgorzata 

Szarek  

Wydział 

GKI 

Tablica została odnowiona, dodatkowo 

ustawiono gablotę informacyjną  obok 

tablicy KDK na rogu Żeromskiego 

 i Strzelców Opolskich. 

 

33. 24.02.2015  

Komisja Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o  dostawienie jednego kosza na 

śmieci przy ulicy Cegielnianej ( trawnik przy 

wejściu do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 

 Nr 4). 

 

Małgorzata 

Szarek  

 

Wydział 

GKI 

 

Wniosek zrealizowano. 

 

 

35. 24.02.2015  

Komisja Spraw 

Społecznych 

 

Wnioskowano o  zwrócenie szczególnej uwagi 

na   teren przy Krapkowickich murach 

 obronnych- nadal w tym miejscu brak jest 

tablicy pamiątkowej oraz nie świecą lampy 

wolnostojące. 

 

Ireneusz Żyłka  

Wydział 

GKI 

Ze względu na koszty realizacje 

przesunięto na przyszłe lata. Awaria 

lamp została skierowana do wykonawcy. 

 

36. 24.02.2015  

Komisja Spraw 

Społecznych 

 

Wnioskowano o doświetlenie przejścia dla 

pieszych przy ulicy Głowackiego ( obok dworca 

PKS ) 

 

Ireneusz Żyłka  

 

 

Wydział 

GKI 

Wniosek zrealizowano. 

 

37. 24.02.2015  

Komisja Spraw 

Społecznych 

 

Wnioskowano  o utworzenie  przejścia dla 

pieszych na ulicy Słowackiego ( pomiędzy 

sklepem Lewiatan, a sklepem Biedronka ). 

 

Andrzej 

Malinowski  

 

 

Wydział 

GKI 

Proponuje się wizję lokalną mająca na 

celu ustalenie lokalizacji przejścia dla 

pieszych. 
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38. 24.02.2015  

Komisja Spraw 

Społecznych 

 

Wnioskowano  o rozważenie ustawienia na ulicy 

Słowackiego znaku drogowego „strefa 

zamieszkania”. 

 

 

Józef 

Brzozowski  

Wydział 

GKI 

Proponuje się wizję lokalną mająca na 

celu ustalenie zakresu terenu objętego 

„strefą zamieszkania „ 

 

39. 25.02.2015  

Komisja  

Gospodarki i 

Finansów  

Wnioskowano o uprzątnięcie Rynku oraz ulic do 

niego przyległych 

 

Anna Kielar  

 

 

Wydział 

GKI 

Wniosek realizowany na bieżąco.  

W weekendy w ramach dodatkowego 

zlecenia pracownicy firmy Veolia 

sprzątają wskazany teren. 

 

 

 

 

40. 25.02.2015   

Komisja 

Gospodarki i 

Finansów 

 

Wnioskowano o uprzątnięcie terenu wokół drogi 

– ulica Staszica w Krapkowicach  

 

Anna Kielar  Wydział 

GKI 

Teren zostanie skontrolowany 

 i realizacja przekierowana  

do odpowiedniego wykonawcy. 

 

41. 

 

 

 

 

25.02.2015  

Komisja 

Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o dokonanie kontroli posesji pod 

kątem  przyłączy kanalizacji sanitarnej  

na terenie Sołectwa Żywocice 

 

Szczepan Bryś Wydział 

GGR/Straż 

Miejska  

Wystąpiono z pismem do WiK  

o zestawienie nieruchomości, które 

zostały podłączone do  kanalizacji  

sanitarnej. Wspólnie ze Strażą  Miejską 

kontrole były prowadzone od kwietnia 

br. do maja br. 

 

42. 

 

 

 

 

25.02.2015 Komisja 

Gospodarki i 

Finansów 

 

Wnioskowano o  dokonanie kontroli skrzynek 

przyłączeń elektrycznych pod kątem ustawienia 

ich w granicach prywatnych posesji. 

 

 

Józef 

Brzozowski  

Wydział 

GGR 

Skrzynki stanowią własność ZE, 

lokalizowane  i budowane są przez ZE 

zgodnie z przepisami branżowymi 

w granicy posesji prywatnej 

 wnioskodawcy ,który występuje  

o przyłącz energetyczny .Gmina nie ma 

wpływu na inną lokalizację przyłącza. 
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43. 

 

 

25.02.2015         Komisja  

     Gospodarki i  

      Finansów 

 

 

Wnioskowano o ustawienie jednej lampy 

ulicznej na  parkingu samochodowym  

w Dąbrówce Górnej (na przeciwko remizy 

OSP).  

 

Werner Koppe  Wydział 

GKI 

 

Proponuje się wizję lokalną mającą na 

celu ustalenie zakresu prac związanych 

 z realizacją wniosku. 

44. 25.02.2015 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o ustawienie lampy ulicznej przy 

ulicy Wyzwolenia w Dąbrówce Górnej, w taki 

sposób , aby oświetlały bloki mieszkalne  

 

 

Werner Koppe 

Wydział 

GKI 

Proponuje się wizję lokalną mającą na 

celu ustalenie zakresu prac związanych 

 z realizacją wniosku . 

 

45. 20.04 2015  Komisja Edukacji, 

Kultury i Sportu  

 

Wnioskowano o naprawę oświetlenia ulicznego 

wzdłuż Alei  Jana Pawła II- lampy te od 

dłuższego czasu nie działają . 

 

 

Andrzej 

Warzecha 

 

 

Wydział 

GKI 

  

Wniosek zrealizowano. 

46. 20.04.2015  Komisja Edukacji, 

Kultury i Sportu  

Wnioskowano o  zamontowanie lampy ulicznej 

na istniejącym słupie przy ulicy Bursztynowej 

 w Krapkowicach (obok posesji nr 4). 

   Adam 

Orzechowski  

 

Wydział 

GKI  

  

Wniosek zrealizowano. 

47. 20.04.2015 Komisja Edukacji, 

Kultury i Sportu  

Wnioskowano   o zmianę organizacji ruchu  

drogowego wokół bloku nr 4 przy ul. 

Krasickiego w Krapkowicach  

  

Dariusz 

Kandziora  

Wydział 

GKI 

 Przeprowadzono wizję lokalną  

z udziałem mieszkańców budynku nr 4-

uul.Krasickiego. Ustalono, że w wyniku 

wprowadzonego oznakowania 

mieszkańcy tego budynku mają 

utrudniony dojazd do własnego 

budynku. Wydz. GKI wnioskuje  

o przeanalizowanie przez Komisję 

złożonego wniosku z uwagi na to, 

że obecne oznakowanie zostało 

wprowadzone na wnioski mieszkańców 

innych budynków nr 8-ul. Krasickiego 

i nr 1-ul.Chopina. 

48. 20.04.2015 Komisja Edukacji, 

Kultury i Sportu  

 Wnioskowano  ponownie o namalowanie 

przejścia dla pieszych przy Szkole Sportowej Nr 

1 w Krapkowicach  

Dariusz 

Kandziora  

Wydział 

GKI 

Prowadzone są prace w kierunku 

odnowienia oznakowania poziomego na 

terenie m.Krapkowice. W ramach 

wykonywanych prac wniosek będzie 

zrealizowany w 2015 roku . 
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49. 21.04.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o  uprzątnięcie śmieci wokół 

drogi- przedłużenie ulicy Limanowskiego  

w Krapkowicach. 

Marzanna 

Burzyk 

Wydział 

GGR 

Teren uporządkowano. 

 

50. 21.04.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o  zamontowanie  dwóch progów 

zwalniających na ulicy Bławatków w 

Krapkowicach. 

Andrzej 

Malinowski  

Wydz. GKI Wniosek będzie zrealizowany  

w terminie do końca III kw.2015r. 

 

51. 21.04.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o ustawienie dodatkowych 

„słupków”, które całkowicie uniemożliwiłyby 

wjazd samochodów do parku przy ul. Ks. Duszy 

w Krapkowicach ( obok cukierni „Magosz) 

 

Przew.RM 

Andrzej 

Małkiewicz  

Wydział 

GKI 

Ustawienie dodatkowych słupków na 

wjeździe do parku przy ul. Ks Duszy 

zlecono z terminem wykonania do dnia  

31.07.2015r. 

 

52. 22.04.2015 Komisja 

Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o wyrównanie kretowin na placu 

zabaw przy ul. Górnej- Tuwima  

w Krapkowicach 

 

Józef  

Brzozowski 

Wydz. 

GKI 

 

W ramach koszenia zostanie wyrównany 

teren. 

53. 22.04.2015 Komisja 

Gospodarki i 

Finansów  

Wnioskowano o wyrównanie zapadniętej 

studzienki kanalizacyjnej przy ul . Cmentarnej 

 w Dąbrówce Górnej  

Werner Koppe  Wydz. 

WiK 

 Wniosek zrealizowano. 

54. 22.04.2015 Komisja 

Gospodarki 

 i Finansów 

Wnioskowano, aby na ulicy Żeromskiego w 

Krapkowicach do znaku drogowego 

ograniczającego tonaż poruszających się  tam 

pojazdów dołączyć znak informacyjny ”za 

wyjątkiem pojazdów rolniczych i dojazdów do  

posesji”         

Szczepan Bryś Wydz. 

GKI 

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wyraził 

zgody na dołączenie wskazanego znaku 

informującego. 

55. 22.04.2015 Komisja 

Gospodarki 

 i Finansów 

Wnioskowano  ponownie o uzupełnienie  

elementów odblaskowych na drodze stanowiącej 

łącznik pomiędzy ulicą Opolską a Drogą 

Krajową nr 45 

 

Artur Thiel  Wydz. 

GKI 

 

Wniosek zostanie wykonany w ramach 

gwarancji na wykonane roboty w roku 

2015. 

 

56. 22.04.2015 Komisja 

Gospodarki 

 i Finansów 

Wnioskowano o zmianę organizacji ruchu  

w ulicach: Pocztowa, Moniuszki, Krasińskiego, 

Pułaskiego, Szkolna w Krapkowicach, poprzez 

utworzenie w nich ruchu jednokierunkowego 

Stefan 

Kowalczuk  

Wydz. 

GKI 

 

W ramach uzgodnionego projektu 

organizacji ruchu w m-cu lipcu zostanie 

wprowadzona zmiana  organizacji ruchu 

w rejonie Moniuszki, Pocztowa, Szkolna 

Krasińskiego mająca na celu wprowa-

dzenie ruchu jednokierunkowego oraz 

wydzielenie zatok parkingowych. 
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57. 15.06.2015 Komisja Edukacji 

Kultury i Sportu  

Wnioskowano o usunięcie drzewa przy ul. 

Limanowskiego- blok nr 11 w Krapkowicach- 

drzewo to uszkadza schody, podjazd dla 

wózków oraz elewację budynku. 

 

Adam 

Orzechowski 

Wydz. 

GGR 

 Wniosek o usunięcie drzewa- wierzba 

został skierowany do Starosty 

Krapkowickiego celem uzyskania 

zezwolenia  na  jego wycinkę.    

58. 15.06.2015 Komisja Edukacji , 

Kultury i Sportu  

Wnioskowano o oznakowanie ścieżki rowerowej 

wzdłuż ulicy 3 Maja ( za przejazdem kolejowym 

przy Oś. XXX lecia w Krapkowicach. 

 

Adam 

Orzechowski 

 

Wydz.GKI 

 Na tym odcinku jest tylko chodnik. 

Szerokość nie pozwala na utworzenie 

ścieżki rowerowej. 

 

59. 16.06.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano, aby członkowie  komisji Spraw 

Społecznych wraz z Prezesem Spółki ZGKiM 

oraz przedstawicielami urzędu dokonali wizji 

lokalnej ulic/placów parkingowych wokół 

rynku, które  należą do strefy płatnego 

parkowania i rozważyli włączenie kolejnych ulic 

do tej strefy.  

 Komisja  Spółka 

ZGKiM  

 

Wniosek w trakcie realizacji. Wniosek 

skierowano do Wydz. GKI do wspólnej 

realizacji. 

60. 16.06.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o wyegzekwowanie  

od właściciela  nieruchomości uporządkowanie 

terenu poprzez przycięcie żywopłotu oraz drzew 

przy wyjeździe z parkingu przy ul. Ks. Duszy    

w Krapkowicach( obok budynku byłego kina) . 

Małgorzata 

Szarek  

Straż 

Miejska  

Zobowiązano właścicieli posesji do 

ich uporządkowania i stwierdzono,  

że  wskazane zadanie zostało wykonane. 

 

61. 16.06.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o  wyegzekwowanie  

od właściciela/li uporządkowanie terenu poprzez 

przycięcie poboczy przy ul. Polnej 

w Krapkowicach. 

 

Małgorzata 

Szarek  

Straż 

Miejska  

 

 

Zobowiązano właścicieli posesji do ich 

uporządkowania i stwierdzono, że 

wskazane zadanie zostało wykonane. 

62. 16.06.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o zwrócenie uwagi firmie 

zajmującej się utrzymaniem zieleni miejskiej, 

aby przy koszeniu trawy, trawa  była usuwana 

również z chodników i poboczy.   

 

Stefan 

Kowalczuk 

Wydz. 

GKI 

 

Uwagi przekazano firmie zajmującej się 

zielenią. 

63. 16.06.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o usunięcie kilku spalonych 

drzewek  przed budynkiem Ośrodka Pomocy 

Społecznej  

 

Małgorzata 

Szarek  

 

Wydz. 

GKI 

Wniosek zrealizowano. 

 

64. 16.06.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o usunięcie chwastów    

z chodników na terenie miasta Krapkowice, 

Małgorzata 

Szarek  

Wydz.GKI Zlecenie przekazano firmie 

 specjalizującej się w tym zakresie  
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ze szczególnym uwzględnieniem chodnika przy 

ul. Żeromskiego  

 

 

65. 16.06.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o   naprawę istniejącego progu 

zwalniającego na ulicy Ligonia 13 w 

Krapkowicach. 

 

Małgorzata 

Szarek  

Wydz. 

GKI 

Zlecenie przekazano firmie 

 specjalizującej się w tym zakresie. 

 

66. 16.06.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano  o  dokonanie naprawy pokrywy 

studzienki kanalizacyjnej usytuowanej przy 

ulicy Moniuszki w Krapkowicach ( przy 

budynku nr 7 )  

Ireneusz Żyłka  Wydz. 

GKI 

 

Wniosek zrealizowano. 

 

 

WNIOSKI  ORGANIZACYJNE  ZGŁOSZONE  W   I półroczu 2015   roku 

 

Lp. Data 

posiedzenia 

 

Rodzaj 

posiedzenia 

 

Treść wniosku 

Kto zgłosił Kto realizuje Informacja o sposobie realizacji 

wniosku 

1.  23..12.2014  

Komisje 

połączone 

Wnioskowano, aby na kwietniowym posiedzeniu 

komisji, podczas omawiania zagadnienia 

dot. akwenu GOLD byli obecni przedstawiciele 

kół wędkarskich. 

Przewodnicz.

RM  

Andrzej 

Małkiewicz    

Wydział   

GGR   

 

Wniosek zrealizowano. 

 

 

 

2.  23.12.2014 Komisje 

połączone  

Wnioskowano o zorganizowanie 

spotkania/ komisji połączonej z udziałem 

przedstawicieli osób protestujących oraz 

inwestorów, odnośnie budowy elektrowni 

wiatrowych w sołectwie Kórnica. 

 

Komisja  Przewodniczący 

RM- Sekretarz 

Miasta  

  

Wniosek zrealizowano. 

 

 

 

 

 

3.  23.12.2014 Komisje 

połączone  

Wnioskowano o rozdysponowanie na sołectwa 

repertuaru krapkowickiego kina.  

 

 

Werner 

Koppe   

 

Dyr.KDK 

 

Wniosek zrealizowano. 

 

4.  23.12.2014 

 

   Komisje     

   połączone  

Wnioskowano, aby w trakcie odbioru prac 

remontowo- budowlanych uczestniczył radny 

 z danego okręgu. 

 

 

Józef 

Brzozowski 

 

 

Wydz.GKI 

 

Wskazany wniosek jest realizowany na 

bieżąco. 
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5.  19.01.2015 Komisja 

Edukacji, 

Kultury i Sportu 

Wnioskowano o przygotowanie informacji nt. 

poszerzenia oferty pływalni DELFIN poprzez 

utworzenie np. siłowni, gabinetu masażu, 

restauracji oraz wprowadzenie dodatkowej oferty 

na możliwość korzystania z pryszniców przez  

osoby uczęszczające na boisko ORLIK. 

Ireneusz 

Żyłka  

 

 

 

Prezes Spółki 

KPD 

Na poziomie zerowym wszystkie 

pomieszczenia są zagospodarowane –

jedno pozostaje wolne w piwnicach. 

Wpuszczenie osób z zewnątrz do tego 

pomieszczenia  stanowić będzie 

zagrożenie dla systemu  sterującego 

pracą pływalni oraz osób 

 korzystających. Na terenie pływalni 

funkcjonuje kawiarnia od godz.15 do 22. 

Sprawa korzystających z prysznica 

przez uczęszczających  na boisko Orlik  

zrealizowana. 

 

6.  19.01.2015 Komisja  

Edukacji, 

Kultury i Sportu   

Wnioskowano, aby kwietniowe posiedzenie 

Komisji Gospodarki i Finansów odbyło się na 

terenie obiektu Krapkowickiej Pływalni Delfin. 

Przewodnicz. 

RM 

Andrzej 

Małkiewicz  

 

Prezes Spółki 

KPD 

 

Spowodowałoby to wyodrębnienie 

odrębnego pomieszczenia w celu 

odbywania posiedzeń komisji-aktualnie 

pomieszczeń brakuje. 

7.  19.01.2015 Komisja 

Edukacji, 

Kultury i Sportu  

Wnioskowano o przygotowanie na lutowe 

posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Katalogu potrzeb w infrastrukturze sportowej. 

 

Komisja  Wydz.OST 

  

 

Wniosek zrealizowano. 

 

 

 

8.  20.01.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

 

Wnioskowano, aby miejsce startu 

 „Krapkowickiego Biegu Ulicznego” zostało 

utworzone przy restauracji Tawerna- 

ul. Kilińskiego. 

 

Józef Gut  

 

 

 

 

 

 

 

Wydz.OST Wniosek zrealizowano. 

 

9.  20.01.2015  Komisja Spraw 

Społecznych  

 

Wnioskowano o włączenie dróg wewnętrznych 

Oś.1000 lecia i przyległej ulicy Słowackiego do 

strefy zamieszkania, z umieszczeniem tam 

znaków drogowych D40 i D41   

 

 

Andrzej 

Malinowski   

Wydz. GKI  

Wniosek zrealizowano. 
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10.  21.01.2015 Komisja 

Gospodarki 

 i Finansów   

Wnioskowano, aby zobowiązać firmę obsługującą 

oświetlenie uliczne  do dostosowania włączania i 

wyłączania lamp ulicznych na terenie Gminy 

Krapkowice w taki sposób, aby w godzinach 

wieczornych oświetlenie było o pół godziny 

później włączane, a w godzinach porannych 

oświetlenie było o pól godziny wcześniej 

wyłączane.  

Szczepan 

Bryś 

Wydz.GKI  

Przekazano do odpowiedzialnych za 

oświetlenie jednostek. Zgłoszenie 

wykonano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  24.02.2015 Komisja  Spraw 

Społecznych   

Wnioskowano, aby w informacjach bieżących 

Straży Miejskiej liczba interwencji była 

rozdzielana na interwencje wykonane podczas 

porannej zmiany oraz interwencje wykonane 

podczas popołudniowej zmiany- informacje 

 z rocznej działalności Straży Miejskiej należy 

umieszczać na stronie internetowej . 

 

Józef 

Brzozowski 

  Straż Miejska  Informacje są przygotowywane wg. 

wskazań. 

 

12.  24.02.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o rozważenie  zatrudnienia  kilku 

 osób, które zajmowałyby się bieżącym 

 (codziennym) sprzątaniem miasta- zadanie 

związane z czystością miasta należy tak 

rozwiązać, aby nie trzeba było do niego powracać. 

Ireneusz 

Żyłka  

Wydz.GKI/ 

ZGKiM 

 

Wzrosło zatrudnienie w ZGKiM oraz 

korzystamy z zasobów OPS w 

Krapkowicach. 

 

13.  24.02.2015  Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano, aby  Informacja nt. opieki i 

dokarmiania wolno żyjących kotów ukazała się w 

prasie lokalnej. 

 

Przewodnicz. 

RM Andrzej 

Małkiewicz  

Wydz.GGR W prasie lokalnej ukazał się artykuł 

przypominający właścicielom psów 

o ich obowiązkach wynikających  

w Regulaminie utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Krapkowice , 

a także zawierający informację  

o możliwości uzyskania przez 

społecznych opiekunów zwierząt karmy, 

celem dokarmiania wolno żyjących 

kotów. 
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14.  24.02..2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano, aby w uzasadnieniu do projektu 

uchwały  była uwzględniona  z poprzedniego roku 

stawka brutto za dostarczanie wody 

 i odprowadzanie ścieków 

 

Stefan 

Kowalczuk  

   Spółka WiK 

 

 

 

 

Do wskazanego uzasadnienia będą 

dołączane zestawienia poprzednio 

obowiązujących stawek. 

 

15.  24.02.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano, aby rozważyć organizowanie 

wyjazdowych posiedzeń Komisji Spraw 

Społecznych w jednostkach OSP należących do 

Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. 

Józef 

Brzozowski  

   Przew. Komisji  

Organizowanie posiedzeń komisji we 

wskazanych jednostkach zostanie 

rozważone w 2016 roku. 

 

 

 

16.  24.02.2015  Komisja 

Gospodarki 

 i Finansów   

Wnioskowano o ponowne uruchomienie procedur 

zmierzających do sprzedaży obiektu Hotelu 

”Unia” w Krapkowicach. 

Józef Gut Wydz.GGR  Procedura została uruchomiona. 

Ogłoszono przetarg na dzień 

23.X.2015r. 

17.  25.02.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Komisja 

Gospodarki 

Finansów 

Wnioskowano o przygotowanie wstępnej 

koncepcji połączenia ślepej ulicy (obok sklepu 

Lewiatan- od strony ul. Damrota z wewnętrzną 

ulicą prowadzącą do ulicy Ks. Duszy                    

w Krapkowicach ( obok budynku  OPS) 

Przew.RM 

Andrzej 

Małkiewicz  

Wydz.GKI  

Przeprowadzono wizję lokalną, w 

wyniku której ustalono, że zostanie 

przygotowana dokumentacja  

w bieżącym roku budżetowym, 

 a realizacja nastąpi w latach 

następnych. 

18.  21.04.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o rozważenie utworzenia 

Miejskiego Ośrodka Sportu i przekazanie 

wszystkich obiektów sportowych pod jego zarząd 

oraz o rozważenie przekazania zadania 

związanego z bieżącym oczyszczaniem miasta 

Spółce ZGKiM 

Ireneusz 

Żyłka  

Sekretarz Miasta Do tematu należy wrócić po 

wygaśnięciu  ciągłości  projektów na 

które otrzymano dofinansowanie ze 

źródeł zewnętrznych  (Hala Sportowa w 

Otmęcie i sala w Żywocicach). Wniosek  

nt przekazania zadania związanego z 

bieżącym oczyszczaniem miasta Spółce 

ZGKiM jest na etapie uzgodnień.   

19.  21.04.2015 Komisja Spraw 

Społecznych   

Wnioskowano o monitowanie do zarządu 

wspólnoty mieszkaniowej bloku nr 16 przy ul. Ks. 

Duszy o dokonaniu przycinki drzew. 

 

Andrzej 

Warzecha 

  

Wydz.GGR/Straż 

Miejska  

 Przeprowadzono postępowanie 

 pozwalające  na usunięcie 

 rozrastających się gałęzi drzew przy  

 ul. Ks. Duszy w Krapkowicach. 

 Powyższe drzewa zostały przycięte  

20.  15.06.2015 Komisja 

Edukacji, 

Wnioskowano o umieszczenie na terenie boiska 

”Orlik” (w widocznym miejscu) numeru telefonu, 

Ireneusz  

Żyłka   

  Wydz.OST Wniosek zrealizowano. 
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Kultury i Sportu pod który można dokonywać rezerwacji boiska.  

21.  15.06.2015 Komisja 

Edukacji, 

Kultury i Sportu 

Wnioskowano, aby uzasadnienie do projektów 

uchwał w spr. zmiany budżetu Gminy 

Krapkowice na 2015 rok były bardziej 

szczegółowo opisywane. 

Józef 

Brzozowski 

Wydz. 

Budżetowo- 

Finansowy 

Wniosek będzie realizowany zgodnie ze 

wskazaniem. 

22.  16.06.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o zaczerpnięcie  z Urzędu 

Wojewódzkiego informacji nt. działań Fundacji 

Estera- jeżeli będą one pozytywne, zorganizować 

spotkanie z udziałem zainteresowanych radnych 

w celu podjęcie ostatecznego stanowiska dot. 

Udostępnienia zakwaterowania rodziny 

 pochodzącej z Syrii. 

Komisja  Sekretarz Miasta  Zorganizowano spotkanie  

z proboszczem parafii Żywocice  

i dziekanem Dekanatu Krapkowickiego 

nt .przyjęcia rodziny z Syrii. Wskazano 

mieszkanie w Pietnej. Na dzień 

dzisiejszy trwają dalsze uzgodnienia  

i czynności prowadzone przez Kurię 

Biskupią i służby Wojewody i Caritas. 

23.  16.06.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o   wystosowanie pisma do 

wszystkich mieszkańców wspólnoty 

 ul. Kilińskiego 11 z informacją nt. procedur 

wydawania zezwoleń  na handel alkoholem. 

Komisja  Wydz.PiOL 

  

Wystosowano pisma do wszystkich 

mieszkańców Wspólnoty bloku nr 11 –

ul. Kilińskiego zgodnie z zaleceniem . 

 

24.  16.06.2015 Komisja Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o odnowienie regulaminu 

korzystania ze skateparku przy ul .Eichendorffa   

w Krapkowicach. 

Marzanna 

Burzyk  

Wydz.GKI/OST Rozważany jest remont i doposażenie 

skateparku łącznie z regulaminem. 

25.  17.06.2015 Komisja 

Gospodarki i 

Finansów  

Wnioskowano o przygotowanie wyceny 

utwardzenia drogi- ulica Morcinka w 

Krapkowicach 

Józef 

Brzozowski  

Wydz.GKI Koszt zadania określono na kwotę ok.25 

tyś.zł. Zlecono wykonanie robót. 

26.  17.06.2015 Komisja 

Gospodarki i 

Finansów  

Wnioskowano o zwrócenie uwagi firmie 

utrzymującej zieleń miejską aby przywiązywała 

większą wagę do wykonywania swojej pracy- 

żywopłoty krzywo przycięte, a trawa wysoka 

 i zaniedbana  

Józef Gut Wydz.GKI Uwagi przekazano firmie zajmującej się 

zielenią miejską. 

27.  17.06.2015 Komisja 

Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o przygotowanie na sesje 

wrześniową projektu uchwały w sprawie 

informacji zwyczajowo przyjętych. 

Józef 

Brzozowski  

Wydz.OST Realizacja wniosku  w załączeniu do 

informacji o realizacji wniosków  

za I półrocze 2015 r. 

 

 

Sporządziła: Elżbieta Skiba-  Kierownik  Biura Rady Miejskiej 
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