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         Informacja z realizacji wniosków                                      Większość zgłoszonych wniosków, to wnioski porządkowe-  

      zgłoszonych w  I półroczu 2016 roku                                     większość wniosków została zrealizowana, szczególnie te, które   

                                                                                                                          nie wymagały dużych nakładów finansowych. Pozostałe wnioski  
                                                                                                                są w trakcie realizacji, bądź brak środków finansowych lub   

                                                                                                                            odpowiednich podstaw prawnych uniemożliwiło ich  realizację. 
 
                                                                                                                           Wnioski zgłosiło : 15 radnych,  komisje 3- (tabela poniżej) 
W  okresie I półrocza 2016 roku, do realizacji zgłoszono   wnioski, w tym  o 
charakterze finansowym: 13 ; gospodarczym: 20 ;                                                  
porządkowym:46  ; organizacyjnym:12 .                                                                                                
Wnioski zgłoszono na Komisjach: Edukacji, Kultury i Sportu- 
3 posiedzenia; Spraw Społecznych- 3 posiedzenia; Gospodarki  
i Finansów- 3 posiedzenia; Komisje połączone:1 posiedzenie. 
  

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          1 

  2. Sekretarz Miasta         1 

  3. Wydz. Oświaty (OŚ)         3 

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

    
       14 

  5. Wydz. Gospodar. Komunalnej i Inwestycji (GKI)        41 

  6. Straż Miejska (SM)        12 

  7. Wydział Organizacyjny,Sportu i Turystyki(OST)         4 

  8. Wydz. Spraw  Obywatelskich (SO)         2 

  9. Wspólna realizacja: KDK,MiGBP,KP Delfin         1 

10. Wspólna realizacja:Straż Miejska, ZGKiM         1 

11. Wspólna realizacja: ZGKiM, Wydz.GKI             1 

12. Wspólna realizacja:Straż Miejska, Spółka WiK         1 

13. Wspólna realizacja:Spółka WiK,Wydz.GKI         2 

14. Wspólna realizacja:Wydz.GKI,GGR         3 

15. Policja         4 

     

Lp.    Imię i nazwisko radnego,   
          nazwa komisji  

Liczba zgłoszonych wniosków  
        Za I półrocze 2016 roku 
_____________________________ 
    F     G       P       O      Razem 

  1. Józef             Brzozowski     2      1       9        1           13 

  2. Marzanna      Burzyk     0      0       4        0             4 

  3. Krystyna        Brzezińska     0      1       3        0             4 

  4. Józef             Gut     0      1       0        1             2 

  5. Dariusz          Kandziora     1      1       0        0             2 

  6. Stefan            Kowalczuk     1      4       4        1           10 

  7. Werner           Koppe     0      3       4        0             7 

  8. Anna              Kielar      0      5       7        1           13 

  9. Andrzej          Malinowski     0      1       2        0             3 

10. Małgorzata    Szarek     0      0       5        1             6 

11. Artur              Thiel     0      2       1        0             3 

12. Andrzej          Warzecha     1      0       0        0             1 

13. Jarosław        Zdun     1      0       0        1             2 

14. Ireneusz        Żyłka     1      0       0        3             4 

15. Adam             Holinej     0      1       4        2             7 

16. Komisje         Połączone     2      0       0        0             2 

17. Komisja Edukacji, Kultury 
 i Sportu 

    0      0       1        0             1 

18. Komisja Spraw Społecznych     3     0       1         1             5 

19. Wnioski złożone wspólnie: 
Holinej- Zdun 
Kowalczuk- Małkiewicz 

     
    1      0       0        0             1     
    0      0       1        0             1         

 x                        x    13    20    46      12           91 

Krapkowice, 29 wrzesień 2016 r. 
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WNIOSKI  FINANSOWE  ZGŁOSZONE  w   I półroczu 2016 roku  

Lp Data 

posiedzeń. 

 

Rodzaj 

posiedzeń. 

 

Treść wniosku 

 

Kto zgłosił 

Kto 

realizuje 

Informacja o sposobie  

realizacji wniosku 

1.  15.01.2016  

Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

 

Wnioskowano ponownie o zabezpieczenie 

środków finansowych w budżecie gminy( środki 

pozostałe z zadań inwestycyjnych i remontowych 

w kwocie 800 tyś.zł.) z przeznaczeniem na 

budowę nowego chodnika wzdłuż Alei   Jana 

Pawła II- od ulicy Olimpijskiej do ulicy 

Kilińskiego, w stronę hali sportowej. 

Andrzej 

Warzecha  

 

Wydz. 

GKI 

 

 

Decyzja w gestii radnych przy okazji konstruowania 

przyszłorocznego budżetu. 

2.  22.02.2016  

Komisja 

Edukacji, 

Kultury  

i Sportu 

 

Wnioskowano o przygotowanie na posiedzenie 

Komisji zestawienie kosztów poniesionych na 

organizację imprez kulturalnych za 2015 rok 

 

Jarosław    

    Zdun  

  

 Dyr. 

KDK 

 

 

Wniosek zrealizowano. 

3.  22.02.2016  

Komisja 

Edukacji, 

Kultury  

i Sportu 

Wnioskowano o uwzględnienie w sprawozdaniach 

liczby osób biorących udział w poszczególnych 

imprezach/sekcjach/warsztatach, jak również  

kosztów poniesionych na ich organizację. 

 

Adam 

Holinej  

 

Jarosław 

Zdun 

KDK, 

MiGBP 
KP”Delfin 

 

W kolejnych sprawozdaniach przedkładanych przez KDK, 

MiGBP, KP ”Delfin” będą uwzględniane liczby osób 

biorących udział w poszczególnych imprezach/ 

sekcjach/warsztatach, jak również koszty poniesione na 

ich organizację. 

 

4.  23.02.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

 

Wnioskowano o dołączanie sprawozdania 

finansowego za rok 2015 do Informacji rocznej  

z działalności Straży Miejskiej w Krapkowicach  

 

Komisja 

 

Straż 

Miejska  

 

Do Informacji rocznej  z działalności Komendy Straży 

Miejskiej w Krapkowicach będzie dołączane  

sprawozdanie finansowe za dany rok- ostatnie 

sprawozdanie finansowe  za 2015 rok w m-cu kwietniu br. 

5.  23.02.2016 Komisja 

Spraw 

Społ.  

 

Wnioskowano, aby środki finansowe, przekazane 

na rzecz Policji były wydatkowane przede 

wszystkim na piesze patrole policyjne. 

 

 

Komisja  

 

 

Policja  

 

Wniosek przekazano do realizacji Policji. 
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6.  24.02.2016  

Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

Wnioskowano o wprowadzenie do listy 

rezerwowej zadania pn. dokończenie remontu 

ulicy Dębowej w Krapkowicach (oszacowanie 

kosztów remontu).  

 

 

 

Józef 

Brzozowski 

 

Wydz. 

GKI 

Zgodnie z ustaleniami, zebrane wnioski dot. realizacji 

zadań inwestycyjnych i remontowych dróg otrzymane do 

końca sierpnia, przedstawione zostaną radnym do 

zatwierdzenia przy konstruowaniu przyszłorocznego 

budżetu. 

7.  18.03.2016 Komisje 

połączone 

 

Wnioskowano o udzielenie bonifikaty w wys.30% 

od ceny sprzedaży działki nr 794/14 i 1120/2  

z mapy 13 położonej przy ul. Reja- Dąbrowskiej 

w Krapkowicach 

 

 

 

Komisje  

 

Wydz. 

GGR 

Wnioskodawczyni w dniu 25.03.2016 r. została 

poinformowana o tym rozstrzygnięciu i o konieczności 

uzyskania decyzji o warunkach zabudowy warunkującej 

podjęcie uchwały w tej sprawie. Do dnia dzisiejszego nie 

podjęła żadnych działań i poinformowała, że odstępuje od 

nabycia przedmiotowych działek.    

 

8.  18.03.2016 Komisje 

połączone 

Wnioskowano o zabezpieczenie w budżecie  

gminy środków finansowych na zakup tabletów 

dla radnych  

 

Komisje  

 

Skarbnik 

Miasta  

 

Wniosek zrealizowano. 

9.  25.04.2016 Komisja  

Edukacji , 

Kultury i 

Sportu   

Wnioskowano o wprowadzenie odpłatności dla 

wszystkich organizacji pozarządowych 

wynajmujących obiekty gminne, ze szczególnym 

uwzględnieniem odpłatności za wynajem 

obiektów w placówkach oświatowych, hal 

sportowych  itp. 

Dariusz 

Kandziora  

Wydz. 

OST 

Dokonano analizy wykorzystania sal sportowych na 

zajęcia sportowo- rekreacyjne organizowane przez obce 

podmioty. Na podstawie zebranych  materiałów 

przygotowane zostanie zarządzenie wprowadzające zniżki 

w wysokości opłat za korzystanie z obiektów  

użyteczności publicznej zarządzanych przez dyrektorów 

szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Krapkowice. Dzięki wprowadzonej zmianie wszystkie 

organizacje sportowe płacąc obniżoną stawkę chociaż w 

części pokryją koszty związane z eksploatację obiektów 

sportowych. 

 

10.  25.04.2016 Komisja  

Edukacji , 

Kultury i 

Sportu   

Wnioskowano, aby w kolejnych latach, w 

Informacjach o działalności sportowej były 

uwzględniane również koszty ponoszone na 

organizacje poszczególnych imprez sportowych  

Ireneusz 

Żyłka  

Wydz. 

OST 

W sprawozdaniach z działalności sportowej za 2016 rok 

zostaną uwzględnione koszty poszczególnych imprez 

sportowych. 
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11.  26.04.2016 Komisja  

Spraw Społ 

Komisja wnioskowała, przychylając się do 

wniosku Dzierżawców Targowiska Miejskiego 

przy ulicy Drzymały, o  przywrócenie stawek 

czynszu dzierżawnego do wys.12 zł/m2 

Komisja  Wydz. 

GGR 

Do końca obowiązywania umów dzierżawy tj.28.02.2017 

roku na Targowisku Miejskim przy ul. Drzymały 

obowiązują stawki czynszu dzierżawnego w wysokości  

12 zł/m2. 

12.  27.04.2016 Komisja  

Gospodarki 

i Finansów   

 

Wnioskowano o zobligowanie Firmy Paul 

Schockomohle do partycypacji kosztów 

związanych z przywróceniem do stanu 

pierwotnego drogi prowadzącej do Akwenu Gold 

Józef 

Brzozowski 

Wydz. 

GKI 

Droga została przywrócona do stanu pozwalającego na jej 

użytkowanie. 

13.  27.04.2016 Komisja  

Gospodarki 

i Finansów   

 

Wnioskowano o dokonanie wyceny kosztów 

budowy odcinka chodnika na łuku drogi ulicy 

Kilińskiego ( przy hali sportowej) oraz 

wprowadzenie tego zadania do planów 

remontowych  

Stefan 

Kowalczuk 

Wydz. 

GKI 

Zgodnie z ustaleniami zebrane wnioski dot. realizacji 

zadań inwestycyjnych i remontowych dróg otrzymane do 

końca sierpnia, przedstawione zostaną radnym do 

zatwierdzenia przy konstruowaniu przyszłorocznego 

budżetu.  

 

 

 

WNIOSKI  GOSPODARCZE  ZGŁOSZONE  w I półroczu 2016 roku  

Lp. Data 

posiedzenia 

 

Rodzaj 

Posiedzeń. 

 

Treść wniosku 

 

Kto zgłosił 

Kto 

realizuje 

Informacja o sposobie 

realizacji wniosku 

1.  22.02.2016 Komisja  

Edukacji , 

Kultury 

 i Sportu   

Wnioskowano ponownie o zamontowanie progu 

zwalniającego na ulicy-Aleja Jana Pawła II  

w Krapkowicach 

 

Dariusz 

Kandziora  

 

Wydz. 

    GKI 

 

 

 

Zadanie zrealizowano. 

2.  18.03.2016 Komisje 

połączone  

 

Wnioskowano o doprowadzenie do stanu 

pierwotnego nawierzchni dróg i chodników, po 

usuwaniu awarii wodno- kanalizacyjnych  

 

Anna 

Kielar   

Spółka   

WiK 

Wydz.  

   GKI  

Zwrócono uwagę przedstawicielowi WiK-u, aby prace 

związane z przywróceniem nawierzchni dróg gminnych 

po usuwaniu awarii wodno-kanalizacyjnych oraz 

przyłączach itp., były wykonywane z większą 

starannością. 

3.   

27.04.2016 

         

Komisja  

Gospodarki 

i Finansów   

 

 

Wnioskowano o wypełnienie ubytku w drodze na 

Osiedlu xxx-lecia w Krapkowicach (pomiędzy 

blokami 8 i 11)  

 

 

Adam 

Holinej 

 

Wydział 

GKI 

Zadanie zostanie zrealizowane przez wykonawcę 

wyłonionego w drodze przetargu do realizacji 

tegorocznych remontów cząstkowych. 
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4.  27.04.2016 Komisja  

Gospodarki 

i Finansów   

 

Wnioskowano o monitowanie do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w sprawie utworzenia studzienki 

deszczowej w okolicach ulicy Prudnickiej 5  

w Krapkowicach 

 

Krystyna 

Brzezińska  

Wydział 

GKI 

Pismem nr GKI.720.55.2016 z dnia 23.05.2016r. 

wystąpiono do ZDW w Opolu o rozwiązanie problemu. W 

odpowiedzi otrzymano pismo dnia 01.07.2016r. z 

zapewnieniem o wykonaniu odpowiedniego 

wyprofilowania nawierzchni drogi umożliwiający 

właściwy spływ wody opadowej. 

 

5.  27.04.2016        

Komisja  

Gospodarki   

i Finansów 

 

 

Wnioskowano o uzupełnienie brakujących kostek 

chodnikowych na chodniku przy ulicy 3 Maja      

w Krapkowicach (obok pojemnika na odzież 

używaną)  

Artur Thiel Wydział 

GKI 

 

Zadanie zrealizowano. 

6.  27.04.2016        

Komisja  

Gospodarki   

i Finansów 

 

 

Wnioskowano o wyrównanie zapadniętej kostki 

brukowej na wjeździe na targowisko przy ulicy 

Drzymały w Krapkowicach  

 

  

Werner 

Koppe 

Wydział 

GKI 

Zadanie zostanie zrealizowane najpóźniej do końca br. 

(jeżeli wystarczy środków finansowych).   

7.  27.04.2016  

Komisja  

Gospodarki   

i Finansów 

.  

Wnioskowano o uzupełnienie ubytku  w dolnej 

części parkingu samochodowego, usytuowanego 

pomiędzy ulicą Opolską a ulicą Drzymały  

w Krapkowicach 

 

 

Werner 

Koppe   

 Wydział   

     GKI 

 W przypadku podjęcia decyzji przez Radę o realizacji 

remontu w przyszłorocznym budżecie, wówczas zostaną 

przeprowadzone kompleksowe prace, w przeciwnym 

wypadku miejscowo w roku bieżącym (jeżeli wystarczy 

środków finansowych). 

8.  27.04.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

 

Wnioskowano o ujęcie w planach remontowych 

remontu parkingu usytuowanego pomiędzy ulicą 

Opolską a ulicą Drzymały w Krapkowicach  

 

Werner 

Koppe  

Wydział  

     GKI  

Zgodnie z ustaleniami zebrane wnioski dot. realizacji 

zadań inwestycyjnych i remontowych dróg otrzymane do 

końca sierpnia, przedstawione zostaną radnym do 

zatwierdzenia przy konstruowaniu przyszłorocznego 

budżetu. 

 

9.  27.04.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

Wnioskowano o zobligowanie  Firmy ZAMPAP 

do naprawy chodników przy ulicy kolejowej w 

Krapkowicach 

 

Anna 

Kielar  

  Wydział    

     GKI 

Właścicielem działki, na której znajduje się przedmiotowy 

chodnik jest Gmina Krapkowice. Zadanie oszacowano na 

kwotę ok. 25tyś. Zadanie zostanie przekazane Radzie do 

akceptacji w przyszłorocznym budżecie. 

 

10.  27.04.2016 Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

Wnioskowano o wymianę dwóch pękniętych płyt 

chodnikowych na chodniku przy ul. Kilińskiego  

w Krapkowicach 

 

Stefan 

Kowalczuk  

Wydział 

GKI 

Zadanie zrealizowano. 
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11.  27.04.2016 Ko misja 

Gospodarki 

 i Finansów  

Wnioskowano o prawidłowe i widoczne 

zabezpieczenie ubytku w drodze- ulica Chrobrego 

w Krapkowicach 

 

Józef 

Brzozowski 

Wydział 

  GKI 

Zadanie zrealizowano. 

 

12.  27.04.2016  

Komisja  

Gospodarki 

i Finansów  

Wnioskowano o odnowienie parkietu w oddziale 

Przedszkola Publicznego  Nr 1 w Krapkowicach. 

 

Józef Gut Wydział 

Oświaty 

Podczas przerwy wakacyjnej, w dwóch salach zabaw 

wycyklinowano posadzki parkietu oraz wymalowano 

ściany i sufity. Wartość robót wyniosła 22.745,00 zł. 

13.  21.06.2016  

Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o zainstalowanie dwóch progów 

zwalniających wzdłuż ulicy Dzierżonia  

w Krapkowicach (przy posesjach nr 5 i nr 6 oraz 

nr11 i nr 12 

 

Andrzej 

Malinowski   

Wydział 

GKI 

Zadanie zrealizowano. 

 

 

14.  22.06.2016  

Komisja  

Gospodarki 

i Finansów 

 

 

Wnioskowano uzupełnienie brakującej wiaty 

autobusowej usytuowanej przy ulicy Prudnickiej 

w Krapkowicach (obok Osiedla 1000 lecia)  

Anna 

Kielar  

  Wydział   

      GKI  

   

Zadanie zrealizowano. 

 

 

15.  22.06.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów   

 

Wnioskowano o uzupełnienie brakującej części 

drogi usytuowanej pomiędzy blokami nr 8 i nr 9 

na Osiedlu 1000 lecia w Krapkowicach  

Anna 

Kielar  

Wydział 

GKI 

  

Ubytek został zabezpieczony i uzupełniony masą będzie 

w ramach remontów cząstkowych najpóźniej do końca 

października. 

16.  22.06.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów  

Wnioskowano o wyrównanie odcinka drogi- ulica 

Żeromskiego w Krapkowicach (na przeciwko 

ulicy Kasprowicza)- podczas opadów deszczu 

tworzy się wodostan 

 

Stefan 

Kowalczuk  

Wydział 

GKI 

 

Zadanie zrealizowano. 

 

 

17.  22.06.2016  Komisja 

Gospodarki 

i Finansów  

Wnioskowano o wyrównanie zapadniętej części 

chodnika przy ulicy Żeromskiego  

w Krapkowicach 

 

Stefan 

Kowalczuk  

Wydział 

GKI 

 

Zadanie zrealizowano. 

 

18.  22.06.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o zniwelowanie ubytku w drodze- 

ulica Podgórna w Krapkowicach pomiędzy 

sklepem telefonicznym Orange a apteką „ Pod 

Arkadami” 

 

 

Stefan 

Kowalczuk  

Wydział 

GKI 

Zadanie zostanie zrealizowane przez wykonawcę 

wyłonionego w drodze przetargu do realizacji 

tegorocznych remontów cząstkowych. 



7 

 

19.  22.06.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów  

 

Wnioskowano o uzupełnienie brakujących kostek 

brukowych na chodnikach przy ulicach 3 Maja 

 i Drzymały w Krapkowicach  

Artur Thiel  Wydz. 

GKI 

 

Zadanie zrealizowano. 

20.  22.06.2016  

Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

 

Wnioskowano o zobowiązanie  właściciela do 

odnowienia murku przy ulicy Prudnickiej  

w Krapkowicach ( obok sklepów handlowych) 

Anna 

Kielar  

Straż 

Miejska 

 

Strażnicy przeprowadzili rozmowę z zarządcą 

wymienionej nieruchomości, podczas której zadeklarował 

wyremontowanie murku w dniach 27-28.06.2016r.- 

wniosek zrealizowano. 

 

 

 

 

WNIOSKI  PORZĄDKOWE  ZGŁOSZONE  w I półroczu 2016 roku   

 

Lp. Data 

posiedzenia 

 

Rodzaj 

Posiedzeń. 

 

Treść wniosku 

 

Kto zgłosił 

Kto 

realizuje 

Informacja o sposobie  

realizacji wniosku 

1.  23.02.2016  

Komisja 

Spraw 

Społ.  

 

 

 

Wnioskowano o uporządkowanie parków i miejsc, 

na które wyprowadzane są psy oraz ustawienie tu  

dodatkowych koszy, do których będzie można 

wrzucać psie odchody 

Józef 

Brzozowski 

Wydziały 

 GGR 

 i GKI 

Zgodnie decyzją Radnych z 2015 roku zdemontowano 

kosze przeznaczone na psie odchody, które były 

ustawione na terenie miasta z uwagi na fakt, że wrzucano 

do nich głównie odpady zmieszane. Zgodnie z zapisami 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Krapkowice psie odchody mogą być wrzucane do 

koszy ulicznych. 

Obowiązujący regulamin nie przewiduje osobnych koszy  

na psie odchody. Wszystkie tereny zielone są sukcesywnie 

sprzątane, a kosze na wszystkie odpady łącznie z psimi 

odchodami są w przypadkach stwierdzonej konieczności 

dostawiane. 

2.  23.02.2016 Komisja 

Spraw 

Społ.  

 

Wnioskowano o objecie nadzorem policyjnym 

lasku przy ulicy Jagiellońskiej w Krapkowicach  

 

Józef 

Brzozowski  

Policja   

Wniosek przekazano do realizacji Policji. 

 

3.  24.02.2016  

Komisja 

Wnioskowano, aby strażnicy miejscy nakładali 

kary finansowe na właścicieli psów, gdy Ci nie 

Adam 

Holinej  

Straż 

Miejska  

Strażnicy miejscy podczas pieszych patroli kontrolują 

teren miasta z uwagą na wymienione zdarzenie. 
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Gospodarki 

i Finansów 

sprzątają odchodów po swoich czworonogach 

 

  

 

Właściciele czworonogów, w przypadku gdy widzą patrol, 

sprzątają odchody psie. Strażnicy przeprowadzają 

rozmowy prewencyjne z właścicielami zwierząt, 

informując ich o grożących konsekwencjach jak również 

o postępowaniu, tak aby nie naruszyło to przepisów 

obowiązującego prawa. 

4.  24.02.2016  

 

Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

Wnioskowano, aby w miejscach często 

uczęszczanych przez osoby z psami ustawić 

tablice informujące o obowiązku sprzątania 

odchodów psich     

 

Marzanna 

Burzyk 

Wydział 

GGR 

Tablice informujące o obowiązku sprzątania  

po swoim psie zostały zamontowane na błoniach,  

w parku przy ul. Parkowej oraz za przychodnią OMEGA 

w Otmęcie w czerwcu br. po uzgodnieniu ich lokalizacji z 

Wnioskodawczynią. 

 

 

5.  24.02.2016  

Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

Wnioskowano o bieżącym  informowaniu 

 w gazetach lokalnych o obowiązku sprzątania 

psich odchodów, o karach za niedostosowanie się 

do powyższego jak również o  możliwości 

pobrania woreczków na psie odchody w siedzibie 

Urzędu MiG  

 

Werner 

Koppe 

 

 

Wydział  

GGR 
Informacja o obowiązkach właścicieli zwierząt 

wynikających w Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Krapkowice, w tym 

również o możliwości nieodpłatnego pobrania 

woreczków na psie odchody w Urzędzie Miasta  

i Gminy w Krapkowicach pojawiła się na łamach 

lokalnej prasy w dniu 16 lutego br. Jednocześnie 

informuję, że kolejne przypomnienie nastąpi tuż po 

wakacjach w miesiącu wrześniu. 
 

6.   

24.02.2016 

 

Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

Wnioskowano ponownie o dokonanie kontroli 

posesji pod kątem przyłączy do kanalizacji 

sanitarnej- w posesjach nie podłączonych do 

kanalizacji należy dokonać kontroli wywozu 

ścieków w porównaniu  z ilością zużycia wody 

 

Józef 

Brzozowski  

Straż 

Miejska 

Spółka 

WiK 

Wspólnie z Wydz. Gospodarki Gruntami Rolnictwa           

i Ochrony Środowiska UMiG, takie kontrole zostaną 

przeprowadzone po wcześniejszym ustaleniu terminu. Po 

przeprowadzeniu kontroli zostanie sporządzona 

informacja, jaka zostanie przekazana radnym oddzielnym 

pismem. 

7.   

24.02.2016 

 

Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

 

Wnioskowano o dokonanie przeglądu dróg  

i chodników w miejscach, w których był 

prowadzony gazociąg na terenie Sołectwa 

Dąbrówka Górna- w razie nieprawidłowej 

odbudowy nawierzchni dróg/chodników 

zobowiązać firmę do ich naprawy  

 

 

Werner 

Koppe  

 

Wydz. 

GKI 

Dokonano przeglądu dróg i chodników, w których był 

prowadzony gazociąg na terenie sołectwa Dąbrówka 

Górna i zobowiązano firmę wykonawczą do dokonania 

napraw w przypadkach, gdzie stwierdzono 

nieprawidłowości. 



9 

 

8.   

24.02.2016 

 

Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

 

Wnioskowano o rozeznanie sprawy związanej  

z rowem komunalnym przy szkole w Dąbrówce 

Górnej 

 

 

Werner 

Koppe  

 

Wydział 

GKI 

Dokonano wizji w terenie, gdzie ustalono, że wniosek 

zostanie zrealizowany, gdy będą zabezpieczone środki 

finansowe w budżecie. 

 

9.   

24.02.2016 

 

Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

 

 

Wnioskowano o zobowiązanie właściciela sklepu 

„Lewiatan” do uporządkowania terenu wokół 

sklepu na Osiedlu 1000 lecia w Krapkowicach  

 

Anna 

Kielar 

 

Straż 

Miejska  

 

 

Straż Miejska w dniu 21.03.2016 r. przeprowadziła 

kontrolę wymienionego terenu, w trakcie której nie 

stwierdziła nieporządku. Ponadto przeprowadzono 

rozmowę z pracownikiem sklepu „Lewiatan”, który 

poinformował, że teren wokół sklepu jest sprzątany na 

bieżąco. W trakcie czynności stwierdzono również, że 

część terenu wokół sklepu należy do gminy i tu też 

otrzymano informację, że teren  regularnie  jest sprzątany. 

Straż Miejska na bieżąco kontroluje ten teren. 

10.   

24.02.2016 

  

Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

 

Wnioskowano o ponowne zobowiązanie 

właściciela sklepu motoryzacyjnego do 

uprzątnięcia terenu wokół sklepu przy ulicy 

Prudnickiej ( na przeciwko sklepu LIDL) 

 

 

Krystyna 

Brzezińska  

Straż 

Miejska  

 

 

 

Straż Miejska w dniu 17.03.2016r. przeprowadziła 

kontrolę  w/w terenu, w trakcie której nie stwierdzono 

nieporządku. Właściciel terenu zobowiązał się do dnia 

10.04.2016r.uprzatnąć zalegające za budynkiem palety 

oraz drewniane elementy płotu, a także metalowe 

fragmenty pojazdów. Ponadto właściciel zobowiązał się 

do regularnego zbierania liści, śmieci oraz koszenia trawy. 

11.  18.03.2016 Komisje 

łączone  

Wnioskowano o podjęcie działań w kwestii 

wyeliminowania niszczenia dróg gminnych przez 

rolników, w rejonie ulicy Limanowskiego w 

Krapkowicach (podczas wykonywania orki na 

polu) 

 

 

Anna 

Kielar   

Wydział 

GKI 

 

Wystąpiono do Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu 

Państwa z informacją o nieprawidłowym prowadzeniu 

robót rolnych polegających na zaorywaniu pasa drogi 

gminne j( łączącej ul. Limanowskiego z drogą krajową 

DK45).Wnioskowano o zaniechanie tych działań 

 i doprowadzeniu dróg do stanu pierwotnego. 

12.  18.03.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o uporządkowanie kwietników 

usytuowanych przy ulicy Ks. Koziołka  

w Krapkowicach  

 

 

Anna 

Kielar   

 Wydziały 

GKI/GGR 

 

 

Zadanie zrealizowano. 

13.  27.04.2016  

Komisja  

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o monitowanie do właścicieli 

nieruchomości o odnowienie elewacji budynków 

w obrębie Rynku, ze szczególnym uwzglę- 

dnieniem kwiaciarni „MARGARET” 

 

 

Adam 

Holinej 

Straż 

Miejska 

ZGKiM 

Straż Miejska w dniu 12.05.2016 r. przeprowadziła 

grzecznościową rozmowę z Panią Biemek Małgorzatą, 

właścicielką budynku odnośnie remontu elewacji. 

Otrzymano informację, że Pani Biemek poniosła już zbyt 

duży koszt związany  z remontem  dachu i na obecną 
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chwilę nie stać jej na kolejny, duży wydatek związany       

z odnowieniem elewacji. 

 

14.  27.04.2016  

Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o uprzątnięcie odpadów oraz 

zeszłorocznych liści wokół żywopłotów na 

Osiedlu XXX lecia  w Krapkowicach 

 

    Adam  

    Holinej  

Wydział 

GKI 

 

Zadanie zrealizowano. 

15.  27.04.2016  

Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o doprowadzenie do stanu 

pierwotnego żywopłotu na Osiedlu XXX lecia  

w Krapkowicach - w miejscu, w którym 

prowadzona była wymiana rurociągu przez Firmę 

ECO  

 

Adam 

Holinej  

 

Wydział 

GKI  

 

Uzupełnienie żywopłotu ma zostać wykonane jesienią. 

 

 

 

 

16.  27.04.2016  

Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o uzupełnienie kilku ławek na 

Rynku w Krapkowicach 

 

 

Krystyna 

Brzezińska   

 

Wydział 

GKI 

Dokonano wizji w terenie, gdzie stwierdzono 

wystarczającą liczbę miejsc siedzących (odnowionych 

wiosną). 

 

 

17.  27.04.2016  

Komisja 

Gospodarki 

i Finansów  

 

 

Wnioskowano o uporządkowanie i objęcie 

nadzorem Straży Miejskiej schodów przy Galerii 

Centrum w Krapkowicach- w godzinach 

porannych i popołudniowych  przesiadują  

tu grupy uczniów uczęszczających do ZSZ  

w Krapkowicach i zanieczyszczają teren 

 

Krystyna 

Brzezińska  

Straż 

Miejska 

Wydział 

GKI 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej mają zadysponowane 

patrolowanie tego miejsca i w razie stwierdzenia 

naruszenia obowiązujących przepisów zostali zobligowani 

do wyciągania konsekwencji wobec osób naruszających 

obowiązujące przepisy. 

Teren obsługiwany jest przez ZGKiM, który sprząta 

schody dwukrotnie w ciągu tygodnia (w tym, w każdy 

poniedziałek). 

 

18.  27.04.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów  

Wnioskowano, aby przed rozpoczęciem realizacji 

zadania związanego z odbudową chodnika przy 

ulicy Pocztowej rozważyć usunięcie drzew z tego 

chodnika  

 

Józef 

Brzozowski    

Wydział 

GGR 

Wniosek zostanie zrealizowany podczas prac w zakresie 

utrzymania zieleni wysokiej. Ilość drzew wymaganych do 

usunięcia zostanie ustalona przy projektowaniu 

inwestycji. 

 

19.  27.04.2016 Komisja  

Gospodarki 

i Finansów  

Wnioskowano o usunięcie drzewa iglastego przy 

ulicy Stawowej w Gwoździcach 

 

Artur Thiel  Wydział   

GGR  

 

Wniosek został zrealizowany w maju 2016 r. 
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20.  21.06.2016 

 

 

 

Komisja  

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano ponownie o usunięcie drzewa 

orzechowego wraz z korzeniem z pobocza drogi 

przy ulicy Ligonia w Krapkowicach 

 

 

Józef 

Brzozowski   

Wydział 

GGR 

W pasie drogi gminnej drzewo i odrosty zostały usunięte 

(istniejące pojedyncze  odrosty orzecha znajdują się na 

działce prywatnej). 

 

 

21.  21.06.2016      

 Komisja     

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o przycięcie gałęzi drzew przy 

ulicy Żeromskiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem wyjazdu od ulicy Dębowej 

 

Józef 

Brzozowski  

 

Wydział 

GGR  

 

Wniosek zrealizowano w sierpniu 2016 r. 

 

22.  21.06.2016  

Komisja  

Spraw 

Społ. 

 

Wnioskowano o ustawienie znaku drogowego 

„strefa zamieszkania” przy wjeździe na Osiedle 

1000- lecia (od strony stacji benzynowej ORLEN) 

 

Andrzej 

Malinowski   

 

Wydział 

GKI 

 

Zlecono wykonawcy. Realizacja nastąpi po otrzymaniu 

dostawy niezbędnego oznakowania. 

23.  21.06.2016  

Komisja  

Spraw 

Społ.  

Wnioskowano o przycięcie gałęzi drzew na 

skarpie usytuowanej pomiędzy ulicą Ks. Duszy, 

 a ulicą Krasickiego w Krapkowicach  

 

Stefan 

Kowalczuk  

 

Wydział 

GGR 

 

 

Wniosek zrealizowano w lipcu 2016 r. 

 

24.  21.06.2016  

Komisja 

Spraw 

Społ. 

 

Wnioskowano o sukcesywną wymianę 

parkomatów oraz o oznaczenie płatnych 

parkingów 

 

 

Komisja   

ZGKiM 

Wydział 

GKI 

 

Wymaga zabezpieczenia  finansowego  

w przyszłorocznym budżecie. 

25. 

 
21.06.2016  

Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o utworzenie ulicy Pułaskiego  

w Krapkowicach drogą jednokierunkową oraz  

o rozważenie utworzenia ulicy Pocztowej również 

drogą jednokierunkową  

 

Stefan 

Kowalczuk  

Wydział 

GKI 

 

Proponuje się rozważenie tej kwestii podczas dyskusji na  

następnej komisji. 

26. 21.06.2016  Komisja  

  Spraw 

   Społ.  

 

Wnioskowano o wyeliminowanie  parkowania 

samochodów na ulicy Dzierżonia w 

Krapkowicach (od strony ulicy Prudnickiej) 

 

Andrzej 

Malinowski   

 

Policja  Wniosek przekazano do realizacji Policji. 

 

27. 21.06.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o odnowienie dwóch ławek 

ustawionych przy ulicy Kozielskiej w 

Krapkowicach  

 

Stefan 

Kowalczuk   

Wydział 

GKI 

 

Zadanie zrealizowano. 
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28.  21.06.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

 

Wnioskowano o zobowiązanie właścicieli do 

przycięcia traw z poboczy dróg- ulice Polna, 

Prusa, Andersa w Krapkowicach  

Małgorzata 

Szarek  

Straż 

Miejska  

Straż Miejska zwróciła się do właścicieli działek z prośbą 

o przycięcie trawy. Otrzymano zapewnienie od 

właścicieli, że do końca lipca 2016 r. trawa zostanie 

przycięta. 

29. 21.06.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o zobowiązanie właściciela do 

przycinki żywopłotu przy ulicy Ks. Duszy w 

Krapkowicach (parking obok cukierni MAGOSZ) 

 

Małgorzata 

Szarek   

Straż 

Miejska 

Straż Miejska w dniu 22.06.2016 r. zobligowała zarządcę, 

w tym przypadku Gminę Krapkowice- Wydz.GKI do 

podjęcia działań odnośnie przycięcia żywopłotu, co nie 

będzie powodowało utrudnień podczas wjazdu i wyjazdu 

z parkingu. 

30. 22.06.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

. 

Wnioskowano o wymianę piasku w piaskownicy 

oraz doposażenie w urządzenia zabawowe  

na  placu zabaw na Osiedlu 1000-  lecia  

w Krapkowicach-  za blokiem nr 9 

 

 

Anna 

Kielar  

Wydział 

GKI 

 

Piasek został wymieniony. Dostawione zostały 2 kosze 

oraz 1 ławka. Zamontowane zostanie również urządzenie 

zabawowe (które wymaga renowacji) z usuniętego placu 

zabaw na ul. Tuwima. 

31. 22.06.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

 

Wnioskowano ponownie o usunięcie traw  

i chwastów z chodników przy ulicy Prudnickiej, 

ulicy Parkowej w Krapkowicach 

 

Anna 

Kielar  

Wydział 

GKI 

 

Zadanie zrealizowano. 

32. 22.06.2016  

Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

 

Wnioskowano o zobowiązanie właścicieli posesji 

prywatnych  do usunięcia traw i chwastów              

z chodników usytuowanych przy ich posesjach. 

Józef 

Brzozowski  

Straż 

Miejska  

Straż Miejska, w miarę możliwości przeprowadza 

rozmowy z właścicielami prywatnych posesji 

odpowiedzialnymi za utrzymanie ładu i porządku na 

chodnikach i będzie egzekwowała od nich ich obowiązki. 

33 22.06.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

. 

Wnioskowano o wykoszenie  traw na działkach 

gminnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

działki usytuowanej na skrzyżowaniu ulicy 

Dębowej z ulicą Górną w Krapkowicach  

Józef 

Brzozowski  

Straż 

Miejska  

 

Straż Miejska przeprowadziła rozmowę z pracownikiem 

UMiG w Krapkowicach Wydz.GKI. Teren został 

wykoszony. 

34 22.06.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

 

Wnioskowano o zobowiązanie właścicieli 

nieruchomości do  przycinki gałęzi drzew przy 

ulicach Damrota, 3Maja, Kilińskiego  

w Krapkowicach  

Stefan 

Kowalczuk  

Straż 

Miejska  

Strażnicy Miejscy przeprowadzili  rozmowę z zarządcami 

poszczególnych terenów zobowiązując ich do przycięcia 

gałęzi.  Należy  nadmienić, że zaraz po interwencji Straży 

Miejskiej niektórzy zarządcy niezwłocznie zastosowali się 

do zaleceń. 
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35 22.06.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

 

Wnioskowano o utworzenie ulicy Damrota  

w Krapkowicach drogą jednokierunkową  

Stefan 

Kowalczuk 

Andrzej 

Małkiewicz  

Wydział 

GKI 

Zadanie wraz z wymianą nawierzchni asfaltowej jest 

propozycją do przyszłorocznego budżetu do akceptacji 

przez radnych. 

36 22.06.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

Wnioskowano o usunięcie dolnych gałęzi drzew 

przy wyjeździe  z ulicy Dębowej na ulicę 

Żeromskiego w Krapkowicach.  

Małgorzata 

Szarek  

Wydział 

GGR 

Wniosek zrealizowano w sierpniu 2016 r. 

 

37 22.06.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

 

Wnioskowano o odnowienie (odmalowanie) 

znaków  poziomych i przejść dla pieszych  

 w dolnej części dzielnicy Otmęt  oraz  na ulicy 

Ks. Koziołka  

Małgorzata 

Szarek  

Wydział 

GKI 

 

Zadanie zrealizowano. 

38 22.06.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

Wnioskowano o uprzątnięcie lasku przy ulicy 

Kilińskiego w Krapkowicach (znajduje się tam 

dużo szkła) 

Małgorzata 

Szarek  

Wydział 

GKI 

 

Sprzątanie wykonywane jest na bieżąco przez ZGKiM – 

zgodnie z wykazem. 

 

39 22.06.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

Wnioskowano o usunięcie uschniętego drzewa i 

zagospodarowanie tego miejsca- ulica Prudnicka 

w Krapkowicach obok sklepu motoryzacyjnego  

Anna 

Kielar  

Wydział 

GGR 

Wniosek zrealizowano w lipcu 2016 r. 

40 22.06.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

Wnioskowano o dokonanie przycinki krzaków 

przy ulicy Kolejowej w Krapkowicach 

Marzanna 

Burzyk 

Wydział 

GGR 

Wniosek zrealizowano w sierpniu 2016 r. 

41 22.06.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

Wnioskowano o rozważenie wprowadzenia 

ograniczenia tonażu albo zmiany organizacji 

ruchu na ulicy Kolejowej w Krapkowicach  

Marzanna 

Burzyk  

Wydział 

GKI 

Ulica Kolejowa jest jedynym dojazdem do oczyszczalni 

ścieków, zatem niestety wprowadzenie ograniczenia 

tonażu nie będzie możliwe. 

42 22.06.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o rozważenie wprowadzenia 

„zakazu poruszania się rowerem” na Placu 

Gagarina w Krapkowicach  

Marzanna 

Burzyk  

Wydział 

GKI 

Termin realizacji zadania najpóźniej do końca 

października 2016 r. 

43 22.06.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

Wnioskowano o usunięcie trzech drzew 

 z chodnika przy ulicy Pocztowej  

w Krapkowicach  

Józef 

Brzozowski  

Wydział 

GGR 

Wniosek zostanie zrealizowany w ramach modernizacji 

ul. Pocztowej w Krapkowicach. 
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44 22.06.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

Wnioskowano o sukcesywne obniżanie wysokich 

krawężników przy przejściach dla pieszych, ze 

szczególnym uwzględnieniem krawężników przy 

ulicy Ks. Duszy, ulicy Żeromskiego, ulicy Ks. 

Koziołka  

Stefan 

Kowalczuk  

Wydział 

GKI 

Obniżanie wysokich krawężników przy przejściach dla 

pieszych sukcesywnie realizowane jest od poprzedniego 

roku (m.in. przy okazji przeprowadzanych remontów 

chodników). 

45 22.06.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

Wnioskowano o zobowiązanie właściciela do 

odnowienia elewacji budynku usytuowanego na 

skrzyżowaniu ulicy Głowackiego z ulicą 

Drzymały w Krapkowicach 

Werner 

Koppe  

Straż 

Miejska  

Straż Miejska w dniu 04.07.2016 r. przeprowadziła 

rozmowę z właścicielem posesji, który zobligował się        

w najbliższym, wolnym terminie rozpocząć prace 

renowacyjne. 

46 22.06.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o uprzątniecie terenu 

prowadzącego do Portu Jachtowego „Marina”, 

przed przybyciem grupy pielgrzymów z Francji 

Anna 

Kielar 

Wydz. 

GKI 

Wniosek zrealizowano. 

 

 

 

WNIOSKI  ORGANIZACYJNE  ZGŁOSZONE  w I półroczu 2016 roku    

 

Lp. 

 

Data 

posiedzenia 

Rodzaj 

Posiedzeń. 

 

Treść wniosku 

Kto zgłosił Kto 

realizuje 

Informacja o sposobie realizacji wniosku 

 

1 

22..02.2016 Komisja  

Edukacji, 

Kultury i 

Sportu   

Wnioskowano o  rozważenie dokonania zmiany 

regulaminu przyznawania stypendiów i nagród 

sportowych w taki sposób, aby bardziej 

wynagradzać zawodników uprawiających 

dyscypliny olimpijskie.  

Adam 

Holinej    

Wydział   

   OST  

 

Załącznik Nr 1  do Informacji o realizacji wniosków 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

23.02.2016  

Komisja  

Edukacji, 

Kultury i 

Sportu   

 

Wnioskowano ponownie o dokonywanie przez 

strażników miejskich patroli pieszych. 

Józef 

Brzozowski 

 Straż 

Miejska  

 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w okresie od 1 stycznia 

do 29 marca 2016 roku odbyli łącznie 96 patroli pieszych 

z czego podczas I zmiany 28, natomiast 68 w trakcie II 

zmiany. Patrole piesze są zlecane w różnych częściach 

miasta. W trakcie ich realizowania strażnicy miejscy 

zwracają uwagę na ład i porządek publiczny oraz 

bezpieczeństwo przebywających tam osób. 

 

3 

23.02.2016  

Komisja  

Edukacji, 

Kultury i 

Sportu   

 

Wnioskowano o patrolowanie w dni wolne od 

pracy (tj.od piątku  do niedzieli), w godzinach 

wieczornych i nocnych Sołectwa Żywocice, 

Osiedla XXX lecia i stacji benzynowej przy ulicy 

Kilińskiego w Krapkowicach- w tych miejscach 

Józef  

Gut    

 

Policja  

 

Wniosek przekazano do realizacji Policji. 
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zbierają się grupy młodzieży i dokonują 

dewastacji oraz spożywają alkohol . 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.02.2016 

 

 

Komisja 

Spraw 

Społ. 

 

 

Wnioskowano o przeprowadzenie wizji lokalnej 

działki przy ulicy Reja- Dąbrowskiej  

w Krapkowicach celem podjęcia decyzji 

związanej z udzieleniem bonifikaty przy kupnie 

tej działki.  

Komisja   

Wydz. 

GGR 

Wizja lokalna została przeprowadzona 29.02.2016 r.  

Stanowisko połączonych Komisji Rady Miejskiej z dnia 

18.03.2016 r. było następujące: „Komisja wyraziła zgodę 

na udzielenie bonifikaty w wysokości 30% od ceny 

sprzedaży działek 794/14 i 1120/2 z mapy 13 w 

Krapkowicach przy ul. Reja i Dąbrowskiej”  

Wnioskodawczyni w dniu 25.03.2016 r. została 

poinformowana o tym rozstrzygnięciu i o konieczności 

uzyskania decyzji o warunkach zabudowy warunkującej 

podjęcie uchwały w tej sprawie. Do dnia dzisiejszego nie 

podjęła żadnych działań i poinformowała tut. Urząd, że 

odstępuje od nabycia przedmiotowych działek.    

 

5 

 

 

 

 

 

 

24.02.2016 Komisja 

Gospodarki 

 i Finansów   

 

Wnioskowano, aby Informacja z realizacji 

uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu  

o utrzymaniu czystości i porządku na terenie  

Gminy Krapkowice uwzględniała także 

dodatkową informację nt. utrzymania czystości 

i porządku na skwerach, placach, drogach 

i chodnikach.  

 

Adam 

Holinej  

 

 

Wydziały 

GGR/GKI 

 

Kolejna informacja z realizacji Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice 

zostanie przygotowana wspólnie z Wydziałem 

Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, który uzupełni ją  

o dane na temat utrzymania czystości i porządku na 

skwerach, placach, drogach i chodnikach.  

W przyszłym roku zostanie ta kwestia uwzględniona. 

 

6 

 

 

 

 

 

26.04.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

 

Wnioskowano, aby po rozpoczęciu przygotowania 

koncepcji zabezpieczenia p.powodziowego, radni 

otrzymywali na bieżąco Informację nt. etapu jej 

realizacji. 

 

Ireneusz  

Żyłka   

Wydział 

SO 

 

 

 

Wnioski nr 6 i nr7 zgłoszone przez Radnych: Pana Żyłkę   

i Pana Zduna, po prezentacji przedstawiciela firmy 

zewnętrznej na Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach      

w dniu 28.04.2016r., stały się bezprzedmiotowe. 

Stanowisko takie skonsultowano z Przewodniczącym 

Komisji  Spraw Społecznych Panem Ireneuszem Żyłka.                                                                      

 

 

7 

 

 

 

 

 

26.04.2016  

Komisja 

Spraw 

Społ. 

 

 

Wnioskowano o przygotowanie na posiedzenie 

komisji Informacji nt. firm zajmujących się 

opracowywaniem koncepcji p.powodziowej, 

czasu realizacji przedsięwzięcia oraz kosztów  

z tym związanych . 

 

Jarosław 

Zdun  

Wydz. 

SO 

  

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.06.2016 

 

Komisja 

Edukacji, 

Kultury i 

Sportu 

 

Wnioskowano o rozpropagowanie za pomocą 

afiszy/plakatów informacji o zajęciach 

organizowanych w okresie wakacji, tak aby była 

ona dostępna jak największej rzeszy 

mieszkańców.  

 

 

Anna 

Kielar 

 

 

 

Wydz. 

Oświaty  

Informację dot. planowanych zajęć dla dzieci 

organizowanych w okresie wakacji przekazano  

10.06.2016r.drogą e-mailową do placówek oświatowych 

Gminy Krapkowice celem rozpropagowania jej wśród 

uczniów i wychowanków. KDK oraz MiGBP 

przygotowały plakaty zawierające szczegółowe programy 

zajęć dla dzieci.Plakaty zamieszczono na stronach 

internetowych instytucji oraz w pomieszczeniach KDK i 

Biblioteki oraz w budynku UMiG.Plakaty KDK 

wywieszono na 9 tablicach informacyjnych na terenie 

miasta, a plakaty z Biblioteki zamieszczono we 

wszystkich filiach bibliotecznych. Wydz.OST 

przygotował Informator „Lato w mieście”, który zawierał 

wiele propozycji w okresie wakacji dla dzieci i dorosłych. 

Przygotowano również plakaty o poszczególnych 

większych imprezach i wydarzeniach w okresie wakacji. 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

20.06.2016  

Komisja 

Edukacji, 

Kultury i 

Sportu 

Wnioskowano o przygotowanie informacji nt. 

różnic (wady i zalety) wynikających z zarządzania 

obiektami sportowymi przez spółkę albo przez 

zakład budżetowy.  

 

 

 

 

 

 

Ireneusz 

Żyłka  

Wydział 

OST  

 

Niniejszą informację przygotowują radcy prawni: 

Waszczuk i Partnerzy Spółka Partnerska Radców 

Prawnych. Wydział OST został zobligowany do 

przygotowania materiałów dotyczących kosztów 

utrzymania obiektów sportowych administrowanych przez 

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach. Materiał 

przygotowany przez radców prawnych będzie 

przedstawiony na kolejnych komisjach w III i IV kwartale 

bieżącego roku. 

 

 

10 

 

 

 

21.06.2016 Komisja  

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o przygotowanie na posiedzenie 

komisji Informacji nt. kierunku rozwoju 

monitoringu miejskiego.  

 

Ireneusz 

Żyłka  

Sekretarz 

Miasta 

Straż 

Miejska  

Na najbliższym posiedzeniu komisji (  wrześniowym) 

zostanie przedstawiona informacja nt. monitoringu 

miejskiego. 

 

 

1.  

11 

22.06.2016  Komisja 

Gospodarki 

 i Finansów   

Wnioskowano, aby w latach kolejnych na 

imprezie „Dni Krapkowic” została zwiększona 

liczba toalet przenośnych.  

Małgorzata 

Szarek  

Wydział  

Oświaty 

Wniosek przekazano dyrektorowi KDK. Wg.zapewnień 

dyr.KDK, przy organizacji kolejnych „Dni Krapkowic” 

Zostanie zabezpieczona większa liczba toalet 

przenośnych. 
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2.  

 

12 

22.06.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Komisja 

Gospodarki 

Finansów 

 

Wnioskowano o przygotowanie sprawozdania, w 

którym zostaną ujęte informacje nt. ilości spraw, 

w których gmina była zobowiązana do 

wydzielenia i wykupu terenów ( tereny zajęte pod 

drogi) oraz jakie z tego tytułu wynikły 

zobowiązania finansowe.  

Stefan 

Kowalczuk   

Wydział 

GGR 

 

Sprawozdanie przedstawione zostanie na komisji 

grudniowej 2016 r. 

 

 

Sporządziła na podstawie dokumentacji z wydziałów umig :  

      Elżbieta Skiba-  Kierownik  Biura Rady Miejskiej 

                                                                                                                                                                                                    Burmistrz Krapkowic 

 

                                                                                                                                                                                                       Andrzej Kasiura 


