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

            zgłoszonych za  2016 rok                                                    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 : 18 radnych,  komisje 2- (tabela poniżej)
W  2016 roku, do realizacji zgłoszono  169 wniosków, w tym 
o charakterze finansowym: 14; gospodarczym: 33;   
porządkowym: 93; organizacyjnym: 28 .                                                                                                
Wnioski zgłoszono na Komisjach: Edukacji, Kultury i Sportu- 
5 posiedzeń; Spraw Społecznych- 5 posiedzeń; Gospodarki 
i Finansów- 5 posiedzeń; Komisje połączone: 2 posiedzenia. 
  

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) 

    
       28 

  5. Wydz. Gospodar. Komunalnej i Inwestycji (GKI)        91 

  6. Straż Miejska (SM)        16 

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

  8. Wydz. Spraw  Obywatelskich (SO)         3 

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

10. Wspólna realizacja:Straż Miejska, ZGKiM         1 

11. Wspólna realizacja: ZGKiM, Wydz.GKI             2 

12. Wspólna realizacja:Straż Miejska, Spółka WiK         1 

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

14. Wspólna realizacja:Wydz.GKI,GGR         5 

15. Policja         5 

   
Krapkowice, dnia 22 czerwca 2017 r. 
 

 

Lp.    Imię i nazwisko radnego,   
          nazwa komisji  

Liczba zgłoszonych wniosków  
              za  2016 roku 
____________________________ 
   F       G        P           O    Razem 

  1. Józef             Brzozowski    3       1        14           3           21 

  2. Marzanna      Burzyk    0       0          8           1             9 

  3. Krystyna        Brzezińska    0       1          6           0             7 

  4. Józef             Gut    0       5        15           2           22 

  5. Dariusz          Kandziora    1       1          0           0             2 

  6. Stefan            Kowalczuk    1       6          6           1           14 

  7. Werner           Koppe    0       4          6           2           12 

  8. Anna              Kielar     0       6        12           1           19 

  9. Andrzej          Malinowski    0       1          2           0             3 

10. Andrzej          Małkiewicz    0       0          2           3             5 

11. Małgorzata    Szarek    0       0          5           1             6 

12. Artur              Thiel    0       2          2           2             6 

13. Andrzej          Warzecha    1       2          2           0             5 

14. Jarosław        Zdun    1       0          1           2             4 

15. Ireneusz        Żyłka    1       1          3           3             8 

16. Adam             Holinej    0       1          4           3             8 

17. Adam             Orzechowski    0       1          3           0             4 

18. Michał            Mehlich    0       0          0           1             1 

19. Komisje          Połączone             2       0          0           0             2 

20. Klub radnych KWW Macieja 
Sonika  

   0       1          0           0             1 

21. Komisja Spraw Społecznych    3       0          1           3             7 

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

     
   1       0          0           0             1     
   0       0          1           0             1         

 x                        x  14     33        93         28          168 
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WNIOSKI  FINANSOWE  ZGŁOSZONE  w  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  

 

Wydział 

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 zestawienia 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. wniosek zrealizowano 

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 

 

Wydział 

GKI 

 

Zadanie zarezerwowane do realizacji w bieżącym 

budżecie 2017 

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  

 

Wydział 

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  

Wydział 

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  

Wydział 

OST 

W sprawozdaniach z działalności sportowej za 2016 rok 

zostaną uwzględnione koszty poszczególnych imprez 

sportowych. Wniosek zrealizowano. 
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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  Wydział 

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. 

Od 01.03.2017 r. na indywidualne wnioski 

Dzierżawców zostały podpisane nowe umowy 

dzierżawy na czas nieoznaczony przy obowiązującej 

stawce 12 zł/m2. Nowych umów nie podpisało 6 

Dzierżawców.   

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 

Wydział 

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 

Wydział 

GKI 

 

Docelowo planowane jest przygotowanie koncepcji 

zagospodarowania terenu wokół hali i na etapie projektu 

przygotowane będą kosztorysy związane z realizacja. 

14.  28.09.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o przygotowanie wykazu dla 

radnych, w którym zostaną uwzględnione koszty 

szacunkowe oraz koszty poniesione na realizację 

poszczególnych zadań inwestycyjnych 

uwzględnionych w zał. Nr 8 do uchwały 

budżetowej 

Józef 

Brzozowski 

Wydział 

GKI 

Wniosek zrealizowano. 

 

 

 

WNIOSKI  GOSPODARCZE  ZGŁOSZONE  w 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  

 

   Wydział 

    GKI 

 

 

 

Zadanie zrealizowano. 
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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, 

Wydział 

  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 zrealizowane. 

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 zrealizowane. 

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 zrealizowane. 

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 

  

Zadanie zarezerwowane do realizacji w bieżącym 

budżecie 2017. 

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  

 

Zadanie zarezerwowane do realizacji w bieżącym 

budżecie 2017. 
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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. Decyzja           

w gestii radnych. 

 

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.  

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 

 

Zadanie zrealizowano. 

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. 
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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 zrealizowane. 

 

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 zrealizowane. 

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. 

21.  25.08.2016  

X 

Wnioskowano o wykonanie remontu nawierzchni 

drogi- ul. Krótka w Krapkowicach  

Stefan  

Kowalczuk  

Wydział 

GKI 

Decyzja w gestii radnych. 

22.  27.09.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o usunięcie betonowej płyty oraz 

wyrównanie tłuczniem ubytku w drodze od mostu 

kolejowego do ul. Kolejowej w Krapkowicach  

Józef Gut Wydział 

GKI 

 

Zadanie zrealizowano. 

23.  27.09.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o wyrównanie ubytku w drodze 

dojazdowej do Hali Sportowej usytuowanej na 

zakręcie- ul. Kilińskiego w Krapkowicach  

Andrzej 

Warzecha  

Wydział 

GKI 

Po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej  

z wnioskodawcą okazało się, że chodzi o drogę 

dojazdową do Coroplastu. Zadanie oraz jego zakres 

wymaga akceptacji radnych, ze względu na wysokie 

koszty. 

24.  27.09.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o uzupełnienie brakujących płyt 

chodnikowych na chodniku przy Alei Jana Pawła 

II w Krapkowicach  

Andrzej 

Warzecha  

Wydział 

GKI 

Zadanie będzie realizowane przy okazji remontu 

chodnika. 
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25.  28.09.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o uszczelnienie złączy 

odprowadzających wodę deszczową z ulicy 

Cmentarnej w Dąbrówce Górnej  

Werner 

Koppe 

Wydział 

GKI 

Zlecone wykonawcy, w ramach remontów cząstkowych. 

26.  14.10.2016  

 

x 

Wnioskowano o przedstawienie szczegółowej 

informacji realizowanych chronologicznie 

czynności i prac przez podległych pracowników 

do zadania nr 7 ujętego pod nazwą ”Przebudowa 

drogi ul. Broniewskiego wraz z oświetleniem, 

z zał. Nr 8 do uchwały nr XIII/154/2015 RM  

z 30.12.2015 r. 

Klub 

Radnych 

KWW 

Macieja 

Sonika 

Wydział 

GKI 

Zadanie zrealizowane. 

27.  15.11.2016  

 

x 

Wnioskowano o remont schodów przy bloku  

nr 11 przy ul. Limanowskiego oraz usunięcie pnia 

drzewa  i ujęcie zadania w przyszłorocznym 

budżecie 

Adam 
Orzechowski  

Wydziały 

GKI  

GGR 

Usunięcie pnia możliwe do wykonania jako integralna 

część inwestycji polegającej na remoncie schodów. 

Nie ma możliwości prawnych przekazania schodów 

wspólnocie mieszkaniowej propozycja komisji).Decyzja 

w gestii radnych w kwestii zabezpieczenia  środków na 

remont schodów. 

28.  15.11.2016  Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano ponownie o obniżenie 

krawężników przy przejściach dla pieszych ze 

szczególnym uwzględnieniem krawężnika przy 

ul. Ks. Duszy w Krapkowicach ( obok kościoła) 

Stefan 

Kowalczuk 

Wydział 

GKI 

Zadanie zrealizowano. 

29.  15.11.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o obniżenie krawężników przy     

ul. Moniuszki w Krapkowicach 

Ireneusz 

Żyłka 

  

Wydział 

GKI 

Zadanie będzie możliwe do realizacji przy okazji 

wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej. 

30.  20.12.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o wyrównanie płyt chodnikowych 

(trelinki) na chodniku przy ul. Ks. Duszy 16  

w Krapkowicach  

Józef Gut Wydział 

GKI 

Zadanie do realizacji w roku 2017. 
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31.  20.12.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o wyrównanie drogi na 

skrzyżowaniu ulic Chopina, Buczka, Ks. Duszy  

w Krapkowicach- podczas opadów deszczu 

tworzy się wodostan i jest ślisko 

Józef Gut Wydział 

GKI 

Konieczne jest zabudowanie wpustu i studni. Zadanie 

przewidziane do realizacji w bieżącym roku. 

32.  20.12.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o wyrównanie płyt chodnikowych 

na chodniku przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach 

(pierwszy chodnik prowadzący do zakładów) 

Józef Gut Wydział 

GKI 

Zadanie zrealizowane. 

33.  21.12.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o podjęcie działań zmierzających 

do remontu wieży zegarowej bądź jej 

zabezpieczenia-  obiekt grozi katastrofą 

budowlaną 

Anna 

Kielar 

Wydział 

GKI 

Konieczne jest zlecenie przeprowadzenia ekspertyzy       

i na jej podstawie podjęcie odpowiednich działań, co 

wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków na 

ten cel. 

 

 

 

 

WNIOSKI  PORZĄDKOWE  ZGŁOSZONE  w 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 

 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. 
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2.  23.02.2016 Komisja 

Spraw 

Społ.  

 

Wnioskowano o objęcie nadzorem policyjnym 

lasku przy ulicy Jagiellońskiej w Krapkowicach  

 

Józef 

Brzozowski  

Policja   

Wniosek przekazano do realizacji Policji. 

 

3.  24.02.2016  

Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano, aby strażnicy miejscy nakładali 

kary finansowe na właścicieli psów, gdy Ci nie 

sprzątają odchodów po swoich czworonogach 

 

Adam 

Holinej  

Straż 

Miejska  

  

 

Strażnicy Miejscy podczas pieszych patroli kontrolują 

teren miasta z uwagą na wymienione zdarzenie. 

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 oraz 27 września 

2016 roku.  
 

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  są 

przeprowadzane, po wcześniejszym ustaleniu terminu. 

Po przeprowadzeniu kontroli jest sporządzona 

informacja-  szczegółowa  odpowiedź w załączeniu 

do  niniejszej Informacji o realizacji wniosków. 
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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  

 

Wydział 

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. 

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. 
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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 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). 
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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. Zgodnie z ustaleniami z Wydz. GKI 

wytypowano drzewa do usunięcia i w kwietniu 2017 

roku uzyskano zezwolenie Starosty na ich wycinkę. 

 

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. 

 

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 

 

Wniosek zrealizowano. 

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. 
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25. 

 
21.06.2016  

Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o ustanowienie 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. 

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 .  Trawa na bieżąco jest wykaszana.. 

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. Wykonano. 

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 (urządzenie 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. 
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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. 

35 22.06.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

 

Wnioskowano o ustanowienie ulicy Damrota  

w Krapkowicach drogą jednokierunkową  

Stefan 

Kowalczuk 

Andrzej 

Małkiewicz  

Wydział 

GKI 

Zadanie zarezerwowane do realizacji w bieżącym 

budżecie 2017 

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. 
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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 

Zadanie realizowano. Znak ten nie zakazuje jazdy na 

rowerkach dzieciom do lat 10. 

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.  Zgodnie z ustaleniami 

z wydz. GKI wytypowano drzewa do usunięcia i w 

kwietniu 2017 r. uzyskano zezwolenie Starosty na ich 

wycinkę. 

 

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- zadania nie zrealizowano. W dniu 

25.05.2017 r. przeprowadzono kolejną rozmowę             

z właścicielem obiektu- z przyczyn nie zależnych  

właściciel nie dotrzymał pierwszego terminu. Aktualnie 

nakreślił termin odnowienia elewacji obiektu  do dnia 

07.06.2017r.  

46 22.06.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o uprzątnięcie terenu 

prowadzącego do Portu Jachtowego „Marina”, 

przed przybyciem grupy pielgrzymów z Francji 

Anna 

Kielar 

Wydz. 

GKI 

Wniosek zrealizowano. 

47 27.09.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o zobowiązanie właściciela do 

wykoszenia trawy z terenu pomiędzy ulicą 

Kolejową, a ulicą Głęboką w Krapkowicach  

Józef Gut Straż 

Miejska  

W wyniku przeprowadzonych rozmów  właściciel 

zobowiązał się do wykoszenia trawy- podczas kontroli 

stwierdzono, że trawa nie została wykoszona,  
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a właściciel terenu stwierdził, że jej nie wykosi. Straż 

Miejska  nie posiada przepisów, które mogą zmusić 

właściciela do wykoszenia trawy na tym terenie.  

 

 

48 27.09.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o wyeliminowanie 

nieprawidłowego parkowania samochodów na ul. 

Damrota w Krapkowicach 

Andrzej 

Małkiewicz 

Policja, 

Straż 

Miejska  

Funkcjonariusze kontrolują teren- wobec kierowców 

parkujących pojazdy niezgodnie z przepisami Prawo 

Ruchu Drogowego są wyciągane stosowne do sytuacji 

konsekwencje. 

49 27.09.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o patrolowanie w godzinach 

wieczornych i nocnych piwiarni przy ul. Ks. 

Duszy oraz terenu za kioskami handlowymi przy 

ul. Damrota w Krapkowicach- zbierają się tu 

grupy młodzieży zakłócając spokój nocny, 

zaśmiecając teren 

Józef Gut Policja, 

Straż 

Miejska  

Wskazane miejsca patrolowane są przez Policję. 

Względem osób popełniających wykroczenia we 

wskazanych miejscach stosowane są postępowania 

mandatowe oraz pouczenia. Zgłaszany nagminnie  jest 

do Policji fakt spożywania alkoholu w tzw. „lasku 

Kilińskiego”-  w świetle obowiązujących przepisów to 

miejsce nie jest objęte zakazem spożywania alkoholu-na 

podst.art.14.I pkt.6. ppk 6 Ustawy o Wychowaniu w 

Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi z dnia 

26.10.1982 r. Rada Miejska może wprowadzić stały 

zakaz, bądź czasowy, spożywania alkoholu na 

określonych obszarach gminy- stąd prośba Policji  

o rozważenie wprowadzenia takiego rozwiązania. 

50 27.09.2016   Komisja   

   Spraw   

    Społ. 

Wnioskowano o likwidację placu zabaw przy ul. 

Kilińskiego- urządzenia zabawowe rozdys- 

ponować na inne place zabaw, a ławkę ustawić 

przy ul. Kilińskiego ( od strony chodnika) 

Józef Gut Wydział 

GKI 

Zlecono wykonawcy do realizacji. 

51 27.09.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o zobowiązanie właściciela do 

uporządkowania terenu wokół kiosku (były 

totolotek) przy ul. Damrota w Krapkowicach 

Józef Gut Straż 

Miejska 

Zarządca tego terenu został zobligowany do 

wyegzekwowania od właściciela utrzymania  czystości 

w obrębie kiosku. Przeprowadzono również rozmowę 

telefoniczną z użytkownikiem kiosku, który zobowiązał 

się do uporządkowania terenu oraz odnowienia kiosku 

do dnia 22.10.2016r. Wykonane. 

52 27.09.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o wykoszenie traw i wyrównanie 

terenu na zatoczce przy ul. Damrota                       

w Krapkowicach 

Józef Gut Wydział 

GKI 

Zadanie zrealizowano. 
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53 27.09.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano, aby przed dokonaniem zapłaty  

za realizację zadania zobowiązać firmę 

do prawidłowego zamontowania słupa  

oświetleniowego na ul. Damrota w Krapkowicach  

Józef Gut Wydział 

GKI 

Zadanie  zrealizowano. 

54 27.09.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano ponownie o dokonanie przycinki 

krzaków na ul. Kolejowej w Krapkowicach  

Marzanna 

Burzyk  

Wydział 

GGR 

Zadanie zrealizowano 

55 27.09.2016  Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano  o wprowadzenie ograniczenia 

tonażu na ul. Kolejowej w Krapkowicach 

Marzanna  

Burzyk 

Wydział 

GKI 

Ulica Kolejowa jest jedynym dojazdem do oczyszczalni 

ścieków, zatem wprowadzenie ograniczenia tonażu nie 

będzie możliwe. 

56 27.09.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o rozważenie wyprowadzenia 

ruchu rowerowego z Placu Gagarina  

w Krapkowicach i przekierowanie go na drogę 

tłuczniową- obok placu 

Ireneusz 

Żyłka  

Wydział 

GKI 

Zadanie zrealizowano. 

57 27.09.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o włączenie sygnalizacji 

dźwiękowej na przejściach dla pieszych  

na ul.3 Maja w Krapkowicach 

Józef Gut  Wydział 

GKI 

Zadanie zrealizowano 

58 27.09.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o usunięcie traw i chwastów 

z chodników na terenie miasta Krapkowice  

Józef Gut  Wydział 

GKI 

Zadanie zrealizowano. 

59 27.09.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o usunięcie znaków drogowych  

„ przejazd strzeżony” usytuowany przy  

ul. Kilińskiego ( obok hali sportowej) oraz przy 

ul. Opolskiej/Kolejowej w Krapkowicach  

Józef Gut Wydział 

GKI 

Zadanie  zrealizowano. 

60 27.09.2016  Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o wykoszenie traw i chwastów 

 z nasypów na moście kolejowych od strony ul. 

Ks. Duszy w Krapkowicach  

Józef Gut  Wydział 

GKI 

Zadanie zrealizowano. 

61 27.09.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o usunięcie gałęzi drzew 

przechodzących na chodnik przy ul. Opolskiej     

w Krapkowicach 

Józef Gut Wydział 

GGR 

Zadanie zrealizowano. 

62 27.09.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o ustawienie toalety przenośnej w 

okolicy parkingu przy ul.1 Maja w Krapkowicach  

Józef Gut  Wydział 

GKI 

W przeszłości toaleta zlokalizowana była we 

wskazanym miejscu. Jednak była często dewastowana, 

dlatego zdecydowano o jej usunięciu. W pobliżu 

znajduje się KDK, gdzie można skorzystać z toalety. 

63 27.09.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o nadanie nazwy dwóm ulicom 

 tj. ulicy od Słowackiego do ul. Kwiatowej                 

w Krapkowicach oraz  ulicy mieszczącej się za 

Józef 

Brzozowski 

Wydział 

GGR 

Budynki mieszkalne usytuowane za terenem PG nr 2 w 

kierunku ogrodów działkowych mają nadane numery 

porządkowe od ul. Kwiatowej. Natomiast droga przed 
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budynkiem PG nr 2 w Krapkowicach  stacją Orlen w kierunku pól uprawnych włączona jest 

do wszczętego postępowania scalenia i podziału 

nieruchomości. W wyniku tego postepowania powstanie 

szereg działek budowlanych i zupełnie nowy układ dróg 

zgodnie z przyjętym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Wtedy należy nadać nowe nazwy ulic  

w tym rejonie. 

64 27.09.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o ustawienie lampy oświetleniowej 

na moście kolejowym od strony Krapkowic  

Krystyna 

Brzezińska  

Wydział 

GKI 

Wniosek jak najbardziej zasadny, możliwy jednak do 

zrealizowania  przy okazji adaptacji mostu kolejowego 

na drogowy. 

65 28.09.2016  Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o zdemontowanie płotu  

i utworzenie przejścia na ul. Broniewskiego  

w Krapkowicach   

Józef 

Brzozowski 

Wydział 

GKI 

Zadanie zatwierdzone do wykonania w roku bieżącym 

2017. Przewiduje się kompleksową realizację w jednym 

terminie. 

66 28.09.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o ponowne umocowanie 

ogranicznika prędkości na  łączniku pomiędzy      

ul. Limanowskiego i ul. Słowackiego            

w Krapkowicach  

Anna 

Kielar  

Wydział 

GKI 

Zadanie zrealizowano. 

67 28.09.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o wyrównanie żywopłotu przy ul. 

Staszica w Krapkowicach 

Krystyna 

Brzezińska  

Wydział 

GKI 

Zadanie zrealizowano. 

68 28.09.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o dokonanie przecinki gałęzi 

drzew przy ul. Opolskiej w Krapkowicach  

Marzanna 

Burzyk 

Wydział 

GGR 

Prace wykonano jesienią 2016 r. 

69 28.09.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o ustawienie ławki w ciągu 

chodnika przy ul. Damrota w Krapkowicach  

Andrzej 

Małkiewicz  

Wydział 

GKI 

Zadanie możliwe do wykonania przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową, gdyż gmina nie jest właścicielem 

działki, na której możliwe byłoby usytuowanie  

70 28.09.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano, aby w ramach możliwości 

finansowych zostały ustawione ławki w ciągu 

chodników przy ul. Prudnickiej i Opolskiej  

w Krapkowicach 

Krystyna 

Brzezińska  

Wydział 

GKI 

 

Zadanie do realizacji w miarę posiadanych środków 

budżetowych. 

71 28.09.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o zwrócenie się do wykonawcy 

odbierającego odpady w celu ograniczenia 

możliwości przejazdu śmieciarek przez ulicę 

Cmentarną, Wiejską i Polną w Steblowie (za 

wyjątkiem odbierania odpadów) z uwagi na 

niedostosowaną nawierzchnię dróg do ciężkości 

samochodów ciężarowych- ruch przekierować na 

Michał 

Mehlich  

Wydziały 

GKI 

GGR 

Do Wykonawcy został wysłany mail informujący 

o możliwości transportu odpadów wyłącznie ulicą 

Ligonia w Steblowie. Mające miejsce pojedyncze   

przypadki korzystania ze wskazanych ulic wynikają       

z dużej rotacji pracowników w firmie i niewiedzy           

o tych ustaleniach.  
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ul. Ligonia w Steblowie   

 

72 28.09.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów  

Wnioskowano o wyczyszczenie studzienki 

deszczowej na ul. Kościuszki w Dąbrówce Górnej 

Werner 

Koppe 

Wydział 

GKI 

Zlecono do realizacji. 

73 15.11.2016  

x 

Wnioskowano o zweryfikowanie poprawności 

oznakowania pionowego i poziomego ścieżki 

pieszo-rowerowej przy ul. Prudnickiej                  

w Krapkowicach oraz uzupełnienie oznakowania 

skrzyżowań tej ścieżki z ulicy Azalii i Mimozy 

 w Krapkowicach oraz ul. Kopernika i Ligonia 

 w Steblowie  

Adam 
Orzechowski  

Wydział 

GKI 

Zostało wysłane pismo do ZDW w Opolu, które 

przejęło sprawę. 

74 15.11.2016  

x 

Wnioskowano o przycięcie drzew wierzby 

znajdujących się  na Placu Gagarina oraz przy ul. 

Staszica w Krapkowicach  

Adam 
Orzechowski 

Wydziały 

GGR 

GKI 

Prace wykonano w 2016 i 2017. 

75 15.11.2016  

x 

Wnioskowano o przycięcie, ewentualnie wycięcie 

krzewów znajdujących się za posesją nr 14 przy 

ul. Pstrowskiego, które z uwagi na brak chodnika 

ograniczają widoczność poruszającym się tą ulicą, 

pieszym i kierującym pojazdami 

Adam 
Orzechowski 

Wydziały 

GGR-GKI 

Prace zaplanowano na rok 2017. 

76 15.11.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o zobligowanie zarządcę 

cmentarza komunalnego do odnowienia wejścia 

do kaplicy cmentarnej, odmalowania ławek oraz 

oświetlenie alei łączącej starą część z nową 

częścią  cmentarza 

Ireneusz 

Żyłka  

Wydział 

GKI 

Remont schodów nastąpi najpóźniej do końca maja br. 

Zadanie dot. oświetlenia zrealizowano. Remont ławek   

w trakcie realizacji. 

77 15.11.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o dokonanie przeglądu lamp 

oświetleniowych na Rynku w Krapkowicach  

i wymianę nieświecących żarówek  

Ireneusz 

Żyłka  

Wydział 

GKI 

Oświetlenie na Rynku w Krapkowicach jest w złym 

stanie technicznym, czego konsekwencją są częste 

awarie. Mając tego świadomość zdecydowano, ze prace 

konserwatorskie będą ograniczać  się do niezbędnego 

minimum, celem racjonalnego wydatkowania środków 

budżetowych. Jednocześnie zlecono opracowanie 

dokumentacji, na  

78 15.11.2016 Komisja 

Spraw 

Wnioskowano o uprzątnięcie liści z dróg 

 i chodników w mieście, ze szczególnym 

uwzględnieniem ulicy Żeromskiego  

w Krapkowicach 

Jarosław 

Zdun 

Wydział 

GKI 

 

Zadanie zrealizowano. 

 

 

 



21 

 

79 15.11.2016 Komisja 

Spraw 

Wnioskowano o uprzątnięcie liści z parkingu przy 

ul. Damrota w Krapkowicach  (obok plebanii) 

Stefan 

Kowalczuk 

Wydział 

GKI 

Zadanie zrealizowano. 

 

 

80 15.11.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o przesunięcie znaku drogowego 

informującego o ruchu okrężnym przy 

ul.Ks.Koziołka w Krapkowicach- znak ten jest 

niewidoczny dla osób jadących od strony 

Gogolina 

Andrzej 

Warzecha  

Wydział 

GKI 

Przeprowadzono wizję w terenie z przedstawicielami  

z ZDW oraz Urzędu Marszałkowskiego, gdzie 

przychylono się pozytywnie do wniosku. 

 

 

 

 

81 16.11.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o usunięcie dzikich wysypisk przy 

ul. Limanowskiego w Krapkowicach – droga 

prowadząca do DK 45 

Anna 

Kielar 

Wydział 

GGR 

Zadanie  zrealizowano. 

82 16.11.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o dokonanie kontroli terenu przy 

ul. Kilińskiego w Krapkowicach (teren za 

garażami obok Firmy „Chespa”), pod kątem 

tworzenia nielegalnego wysypiska odpadów. 

Józef 

Brzozowski 

Wydział 

GGR 

W dniu 01 grudnia 2016 roku pracownicy Wydziału 

GGR udali się we wskazane miejsce. W wyniku kontroli 

ustalono, że na przedmiotowym terenie znajdują się 

znaczne ilości odpadów z remontów, opony oraz 

odpady komunalne. Prace porządkowe zostaną 

wykonane w 2017 roku przy wykorzystaniu 

pracowników społecznie użytecznych.  

83 16.11.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o rozważenie ustawienia mobilnej 

kamery w miejscach w których tworzone są 

dzikie wysypiska  śmieci  

Józef 

Brzozowski 

Wydział 

GGR 

We wrześniu 2016 roku dokonano zakupu kamery 

fotopułapki, która jest wykorzystywana na potrzeby 

ustalenia sprawców podrzucania odpadów na parkingu 

przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach w inne dni niż 

wynikające z harmonogramu MPSZOK. W momencie 

utworzenia stacjonarnych PSZOK-ów rozważy się 

możliwość wykorzystania jej w innych lokalizacjach po 

uzyskaniu stosownych zgód właścicieli obiektów, na 

których miałaby być zamontowana. 

84 16.11.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o zabezpieczenie wyciętego 

odcinka drogi, w którym była usuwana awaria 

studzienki kanalizacyjnej  ul. Słowackiego  

w Krapkowicach- samochody rozjeżdżają tłuczeń 

rozsypany wokół studzienki 

Anna 

Kielar 

Wydział 

GKI 

Zadanie zrealizowano. 

85 16.11.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano  ponownie o zamontowanie kuli na 

łączniku pomiędzy ul. Słowackiego- 

 Limanowskiego w Krapkowicach  

Anna 

Kielar  

Wydział 

GKI 

Zadanie zrealizowano. 
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86 16.11.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o przycinkę drzew wokół boiska 

przy PG nr 2 

Anna 

Kielar 

Wydział 

GGR 

Drzewa znajdują się na terenie Publicznego Gimnazjum 

nr 2 , skierowano pismo do w.w. jednostki. 

87 16.11.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o zobowiązanie właściciela do 

uporządkowania terenu wokół sklepu przy ul. 

Opolskiej w Gwoździcach 

Artur 

Thiel 

    Straż     

   Miejska  

Właściciel posesji zobowiązał się uporządkować teren 

wokół sklepu do dnia 21.12.2016r- Wykonano. 

88 20.12.2016   

Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o ustawienie znaku drogowego 

„ustąp pierwszeństwa” na ul. Kani                         

w Krapkowicach ( obok myjni samochodowej) 

bądź usunąć na całym osiedlu wszystkie znaki 

drogowe 

Józef 

Brzozowski 

Wydział 

GKI 

Zadanie zrealizowano- zamontowano znak „ustąp 

pierwszeństwa’. 

 

 

 

89 20.12.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano ponownie o włączenie sygnalizacji 

dźwiękowej na przejściu dla pieszych  

na ul.3 Maja w Krapkowicach ( przy Biedronce) 

Józef Gut Wydział 

GKI 

Zadanie zrealizowano. 

90 20.12.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano  o dokonanie przycinki drzew przy 

ul, Kilińskiego, Waryńskiego i Żeromskiego  

w Krapkowicach  

Andrzej 

Warzecha  

Wydział 

GGR 

Prace wykonano w ramach utrzymania zieleni wysokiej. 

91 20.12.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano  o uzupełnienie brakującej 

pokrywy studzienki kanalizacyjnej 

 na ul. Kolejowej w Krapkowicach  

Marzanna 

Burzyk 

Spółka WiK 

Wydz.GKI 

Wniosek został przekazany do WiK. Otrzymano 

informację, że sprawę zweryfikowano, a studnie 

prawidłowo zabezpieczone. 

92 20.12.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o uprzątnięcie liści z parkingu przy 

ul.Krasickiego w Krapkowicach (na przeciwko 

urzędu pocztowego) 

Józef Gut Wydział 

GKI 

 

Zadanie zrealizowano. 

 

 

 

93 21.12.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano  ponownie o usunięcie betonowej 

płyty przy moście kolejowym 

Józef Gut Wydział 

GKI 

 

Zadanie zrealizowano. 

 

 

94 21.12.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o dokonanie przeglądu tablic          

z nazwami ulic na terenie miasta i gminy-  stan 

techniczny tablic  jest w złym stanie, są 

nieczytelne 

Werner 

Koppe  

Wydział 

GKI 

 

Przeglądy i wymiana odbywa się na bieżąco. 
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WNIOSKI  ORGANIZACYJNE  ZGŁOSZONE  w 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  do  Informacji o realizacji wniosków 

za I półrocze 2016 . 

 

 

 

 

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 

zbierają się grupy młodzieży i dokonują 

dewastacji oraz spożywają alkohol . 

Józef  

Gut    

 

  Policja  

 

Wniosek przekazano do realizacji Policji. 

 

 

 

 

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   

Wydział 

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 
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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 

została przygotowana wspólnie z Wydziałem 

Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, który uzupełnił ją  

o  dane na temat utrzymania czystości i porządku na 

skwerach, placach, drogach i chodnikach.  

 

 

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  

Wydział 

SO 

  

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X 
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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 

 

 

 

Wydział 

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 
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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. 
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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-  Informację przedstawiono. 

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. 

 

2.  
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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 zostało przedstawione Wnioskodawcy  

na komisji grudniowej 2016 r. 

 

13 

3. 1 

26.09.2016 Komisja 

Edukacji, 

Kultury i 

Sportu 

Wnioskowano, aby inwestycje końcowe związane 

z budową boiska przy PG nr 2 były realizowane 

zgodnie z planem- rozpocząć działania 

zmierzające do pozyskania środków finansowych 

na budowę boiska przy ZSS nr 1 w Krapkowicach 

Andrzej 

Małkiewicz 

Wydział 

Oświaty 

Wydz.PiRG 

Szczegółowa odpowiedź w załączeniu do niniejszej 

Informacji o realizacji wniosków. 
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-jest to związane z możliwością ubiegania się 

 o środki zewnętrzne 
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4.  

27.09.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano, aby Komendant Miejsko Gminny 

OSP organizował wspólne ćwiczenia dla OSP 

Komisja  Wydział 

    SO 

Realizacja nastąpi w m-cu czerwcu br. w PSP  

w Dąbrówce Górnej, gdzie ćwiczyć będą jednostki  OSP 

Dąbrówki Górnej, Rogowa Opolskiego i Steblowa, 

również w miesiącach sierpień/wrzesień br.   

w gospodarstwie rolnym w Ligocie Krapkowickiej- tu 

będą ćwiczyć jednostki z Żywocic, Żużeli, Ściborowic, 

Kórnicy. 

   

15 

5.  

27.09.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o umieszczenie na krapkowickiej 

stronie internetowej informacji , że dane 

kontaktowe do firmy zajmującej się usuwaniem 

roju pszczół są dostępne w Straży Miejskiej 

Józef 

Brzozowski 

Wydział 

OST 

Komunikat we wnioskowanej sprawie został 

umieszczony  w zakładce Kontakty- Urząd Miasta  

i Gminy oraz na podstronie informacyjnej Straży 

Miejskiej w serwisie internetowym Gminy Krapkowice 

www.krapkowice.pl 
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1.  

27.09.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano, aby odbiory wszelkich prac 

remontowych i budowlanych były dokonywane 

przez pracowników Urzędu przed zapłatą za ich 

realizację- podczas wykonywania drobnych zadań 

remontowych nakładać na firmy terminy 

realizacji  

Andrzej 

Małkiewicz 

Wydział 

GKI 

Standardem w naszych umowach na roboty budowlane 

jest zapis, iż podstawą wystawienia faktury jest 

podpisany przez obie strony protokół  odbioru, a zatem 

nie ma możliwości zapłacenia  za zadanie bez 

wcześniejszej kontroli ze strony Urzędu.  

Na każdorazowe zlecenie wyznaczany jest Wykonawcy 

termin realizacji.  

17 

2.  

27.09.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o podjęcie działań względem 

budynków przejętych po zakładach papierniczych 

oraz budynku przy ul. Opolska w Krapkowicach 

(spalony budynek) 

Józef Gut Wydział 

GGR 

1) Na nieruchomości po byłych zakładach 

papierniczych były przeprowadzone dwa przetargi, 

które zakończyły się wynikiem negatywnym. Wobec 

braku zainteresowania, dużych kosztów organizowania 

kolejnych przetargów (wycena, dokumenty geodezyjne, 

ogłoszenia), na chwilę obecną wstrzymano się 

 z ogłaszaniem kolejnych przetargów. 

 

2) Nieruchomość przy ul. Opolskiej 47 -spalony 

budynek – Wg informacji uzyskanych w ZGKiM - 

obecnie toczy się postępowanie ws. ustalenia sprawcy, 

trwają rozmowy z towarzystwem ubezpieczeniowym 

 o odszkodowanie. Z posiadanej kalkulacji wynika, że 

http://www.krapkowice.pl/
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odbudowa jest nieopłacalna, bardziej słuszne wydaje się 

wyznaczyć nieruchomość do sprzedaży.  

Komisja Gospodarki i Finansów na posiedzeniu w dniu 

26.04.2017 wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowej 

nieruchomości. Niezwłocznie po przekazaniu obiektu 

przez ZGKiM zostanie uruchomiona procedura 

sprzedaży.   
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3.  

28.09.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów  

Wnioskowano o zwrócenie się do Zarządu Dróg 

Woj. w spawie zmiany lokalizacji przystanku 

autobusowego w Gwoździcach- przystanek 

umiejscowiony na końcu sołectwa należy 

przenieść w okolicę akwenów wodnych 

Artur Thiel Wydział 

GKI 

Przedmiotowy wniosek został pisemnie skierowany do 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Korespondencja 

w tej sprawie przekazywana była do wiadomości 

radnego Artura Thiela. Konieczne jest podjęcie uchwały 

przez Radę Miejska  w Krapkowicach o zmianie  

lokalizacji przystanku. Realizacja będzie możliwa przy 

min.50% udziale w kosztach ze strony Gminy 

Krapkowice. 

19 

6.  

28.09.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów  

Wnioskowano o zorganizowanie spotkania 

 z Zarządem Dróg Wojewódzkich w celu 

przeprowadzenia rozmowy nt. zmiany lokalizacji 

przystanków autobusowych na terenie Sołectwa 

Dąbrówka Górna 

Werner 

Koppe 

Wydział 

GKI 

 

Wysłano do ZDW pismo w tej sprawie. Spotkanie 

odbędzie się 1 czerwca 2017 r. 
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7.  

14.11.2016  Komisja 

Edukacji, 

Kultury i 

Sportu 

Wnioskowano o rozważenie wywieszania flag 

państwowych przy głównych ulicach w święta 

narodowe  

Jarosław 

Zdun 

 

Sekretarz 

Miasta 

Orientacyjny koszt oflagowania ulic od ronda 

(gogolińskiego) do ronda (przy krajówce)+ ul.3 Maja- 

ok.15 000 zł. brutto, w tym: 1 uchwyt- ok.75 zł. brutto; 

powieszenie + demontaż 1 flagi- ok.13 zł. brutto; ilość 

słupów na odcinku  od ronda (gogolińskiego) do ronda 

(przy krajówce)+ ul.3 Maja- ok.132 sztuki; flaga  

z drzewcem- ok.25 zł. brutto. W obecnym budżecie nie 

przewidziano środków na ww. zadanie. Po podjęciu 

decyzji o zakresie oflagowania ulic należy wstąpić  

do właścicieli słupów o zgodę na instalację uchwytów  

i flag. 
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8.  

14.11.2016 Komisja 

Edukacji, 

Kultury i 

Wnioskowano, aby przed świętami narodowymi 

na stronie internetowej umig były zamieszczane 

informacje do mieszkańców o wywieszanie na 

Adam 

Holinej  

Jarosław 

Wydział 

OST 

Wydz.OST administruje stronę www Gminy 

Krapkowice- nie ma przeszkód aby na stronie 

umieszczać artykuły zachęcające mieszkańców do 
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Sportu prywatnych posesjach flag państwowych  Zdun wywieszania flag państwowych  w święta narodowe- 

istnieje też możliwość przyozdobienia szaty graficznej 

strony barwami narodowymi. 
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4.  

15.11.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o wprowadzenie do grudniowego 

porządku posiedzenia komisji spraw społecznych 

tematu dot. wyboru lokalizacji pod budowę 

nowego cmentarza 

Andrzej 

Małkiewicz 

Przewodn. 

komisji 

 

Wniosek zrealizowano. 

23 

5.  

19.12.2016  Komisja 

Edukacji, 

Kultury i 

Sportu  

Wnioskowano, aby przed podjęciem decyzji dot. 

wynajęcia salki zapaśniczej zorganizować 

spotkanie z prezesami klubów zapaśniczych oraz 

dokonać wizji lokalnej obiektu 

Józef 

Brzozowski 

Dariusz 

Kandziora 

Wydział 

OST 

Spotkanie zorganizowano w dniu 28.12.2016 r.  

o godz.16oo  W spotkaniu uczestniczyli prezesi 

krapkowickich klubów sportowych zajmujących się 

tzw. sportami chwytanymi, dyr. ZSS nr 1 

w Krapkowicach, radni- członkowie Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu. Na miejscu dokonano wizji lokalnej 

obiektu, podjęto rozmowy dot. zwiększenia dostępności 

do salki przez inne kluby i stowarzyszenia sportowe 

działające na terenie Gminy Krapkowice. 
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6.  

20.12.2016 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o rozpoczęcie budowy cmentarza 

komunalnego przy ul. Limanowskiego  

w Krapkowicach, przy jednoczesnym 

kontynuowaniu procedur zmierzających do 

budowy cmentarza przy „Sadach”                        

w Krapkowicach  

Komisja  Wydziały 

GKI-GGR 

Ze względu na poniesione bardzo duże koszty wykupu 

gruntu pod powiększenie istniejącego cmentarza            

w Otmęcie i konieczność zabezpieczenia kwoty ok. 

2 000 000 zł na wykup terenu zalesionego od Lasów 

Państwowych, na chwilę obecną procedura wykupu 

została zawieszona.   
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9.  

21.12.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o dokonanie wizji lokalnej 

i szczegółowe zapoznanie się z tematem dot. 

dojazdu do łąk w Żywocicach w celu podjęcia 

ostatecznej decyzji  

Stefan 

Kowalczuk 

Przewodn. 

Komisji  

Wniosek zrealizowano. Członkowie Komisji 

Gospodarki i Finansów dokonali wizji lokalnej terenu  

w dniu 22 marca 2017 r. 
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10.  

21.12.2016  Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o ponowne zwrócenie się do 

Zarządu Dróg Woj. w sprawie przeniesienia 

przystanku autobusowego w Gwoździcach – 

obecna lokalizacja przystanku zagraża 

bezpieczeństwu osób korzystających z niego  

Artur Thiel Wydział 

GKI 

Przedmiotowy wniosek został pisemnie skierowany do 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Korespondencja 

w tej sprawie przekazywana była do wiadomości 

radnego Artura Thiela. Konieczne jest podjęcie uchwały 

przez Radę Miejska  w Krapkowicach o zmianie  

lokalizacji przystanku. Realizacja będzie możliwa przy 

min.50% udziale w kosztach ze strony Gminy 

Krapkowice. 
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11.  

21.12.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano, aby na najbliższe spotkanie 

z przedstawicielami Zarządu Dróg Woj. zostali 

również zaproszeni radni i sołtysi sołectw przez 

które przebiegają drogi wojewódzki 

Werner 

Koppe  

Sekretarz  

Miasta  

01.06.2017 r. odbędzie się spotkane z dyrektorem 

Zarządu Dróg Wojewódzkich na którym omówione 

zostaną sprawy dróg wojewódzkich na terenie Gminy 

Krapkowice. Spotkanie ma również na celu 

przygotowanie spotkania reprezentanta Zarządu Dróg 

Wojewódzkich z sołtysami. Uprasza się sołtysów 

o przesłanie do Wydziału GKI  głównych problemów 

występujących na przebiegu DW na sołectwach. 
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7.  

21.12.2016 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o dokonanie, z udziałem radnych 

i urzędników, wizji lokalnej ulicy Kolejowej  

w Krapkowicach  nt. efektów prac remontowych 

i podjęcia decyzji o dalszych działaniach 

względem tej ulicy   

Marzanna 

Burzyk 

Wydział 

GKI 

Wizja w terenie z udziałem radnych odbyła się- podjęto 

decyzję, że w bieżącym roku budżetowym nie ma 

możliwości zabezpieczenia środków na przeprowadze- 

nie prac w większym zakresie. 

 

Sporządziła na podstawie dokumentacji z wydziałów umig :  

      Elżbieta Skiba-  Kierownik  Biura Rady Miejskiej 

 

 

                                                                                                                                                                                                    Burmistrz Krapkowic 

 

                                                                                                                                                                                                       Andrzej Kasiura 


