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Informacja z realizacji wniosków 

zgłoszonych w  2018 roku 

                                                                                                                                      

 

Większość zgłoszonych wniosków, to wnioski porządkowe- 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 : 14 radnych,  komisje : 3,  - (tabela poniżej)

W 2018 roku do realizacji zgłoszono 69 wniosków, w tym  

o charakterze finansowym: 14; gospodarczym: 13; porządkowym:27; 

organizacyjnym: 15 .                                                                                                

Wnioski zgłoszono na Komisjach: Edukacji, Kultury i Sportu- 4 

posiedzenia; Spraw Społecznych- 5 posiedzeń; Gospodarki i Finansów- 4 

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 II Zastępca Burmistrza 1 

2 Wydz. Oświaty (OŚ) 1 

3 Wydz. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska (GGR) 

 

5 

4 Wydz. Gospodar. Komunalnej i Inwestycji (GKI) 53 

5 Straż Miejska (SM) 3 

6 Policja  1 

7 Wspólna realizacja: Wydz. GKI -Wydz.OST 1 

8 Wspólna realizacja: Wydz. GKI- KP Delfin 1 

9 Wspólna realizacja: Wydz. GKI- GGR 3 

 

 
Lp. 

   
 Imię i nazwisko radnego,   
          nazwa komisji  

             Liczba zgłoszonych 
wniosków w  2018 roku 

____________________________ 
   F       G        P           O    Razem 

  1 Józef             Brzozowski     0        1          2             1           4 

  2 Józef             Gut     0        1          3             2           6 

  3 Adam             Holinej     0        0          0             1           1 

  4 Dariusz          Kandziora     1        0          0             0           1 

  5 Stefan            Kowalczuk     2        1          3             0           6 

  6 Werner           Koppe     1        0          1             1           3 

  7 Anna              Kielar      2        4          1             3          10 

  8 Andrzej          Małkiewicz     0        0          2             1           3 

  9 Michał            Mehlich     0        2          2             0           4 

 10 Adam             Orzechowski     0        0          3             0           3 

 11 Artur              Thiel     2        2          3             2           9 

 12 Andrzej          Warzecha     0        0          1             0           1 

 13 Jarosław        Zdun     0        0          2             0           2 

 14 Ireneusz        Żyłka     0        2          4             1           7 

 15 Komisja Edukacji Kultury i Sportu     2        0          0             0           2 

 16 Komisja Spraw Społecznych     2        0          0             3           5 

 17 Komisja Gospodarki i Finansów     2        0          0             0           2 

  x                        x    14       13        27          15         69 

 
 
 
 
 
Krapkowice, dnia 27 czerwiec  2019 r. 
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WNIOSKI  FINANSOWE   

Lp Data 

posiedzeń. 

 

Rodzaj 

posiedzeń. 

 

Treść wniosku 

 

Kto zgłosił 

Kto 

realizuje 

Informacja o sposobie  

realizacji wniosku 

1.   

19.02.2018 

 

Komisja   

Edukacji, 

Kultury 

  i Sportu 

 

Wnioskowano o zabezpieczenie środków   

w budżecie w wys. 50-70 tys.zł. na doświetlenie 

bocznego boiska sportowego na Stadionie 

Miejskim w Krapkowicach. 

 

Dariusz 

Kandziora 

 

Wydz. GKI 

Wydz.OST 

Wniosek zostanie umieszczony na liście do akceptacji 

przez Radnych Rady Miejskiej w Krapkowicach przy 

planowaniu budżetu na rok 2019 r. 

 

2.   

19.02.2018 

 

Komisja   

Edukacji, 

Kultury 

  i Sportu 

Wnioskowano o podniesienie dotacji celowej         

o kwotę 50 zł. na każde dziecko dla podmiotów 

prowadzących żłobki na terenie Gminy 

Krapkowice- petycja właścicieli żłobków. 

 

Komisja  

 

Wydz. 

Oświaty 

 

 

Wniosek zrealizowano. Aktualnie wys. dotacji  celowej 

dla tych podmiotów wynosi 450,00 zł. miesięcznie na 

każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy 

Krapkowice. 

 

3.   

20.02.2018 

 

Komisja 

Spraw 

Społecznych 

 

Wnioskowano o przeanalizowanie  zasadności 

utworzenia dwóch dodatkowych etatów w 

Straży Miejskiej, bądź utworzenia jednego etatu 

oraz zakupu  drona na potrzeby działalności  

Straży Miejskiej- Informację  z propozycjami 

 rozwiązań przedstawić  na następnym 

 posiedzeniu  Komisji. 

 

Komisja  

 

Straż 

Miejska 

 

Wniosek zrealizowano. Informację przedstawiono na 

Komisji Spraw Społecznych  w dniu 24.04.2018 r. 

4.   

24.04.2018 

Komisja 

Spraw 

Społecznych 

 

Wnioskowano o zwiększenie środków na 

dotacje celowe związane z wymianą węglowych 

źródeł ogrzewania na ekologiczne w 2018 roku  

 

Komisja  

 

Wydz.GGR 

Wniosek został zrealizowany na sesji w czerwcu br. 

Wysokość środków przeznaczonych na dotacje celowe 

została zwiększona o 48 tys. zł, do łącznej kwoty 108 

tys. zł 

5.   

25.04.2018 

 

Komisja 

Gospodarki   

i Finansów  

 

Wnioskowano o ponowne wprowadzenie  do 

zał.nr 8 uchwały budżetowej, zadania pn. remont 

chodników przy ul. Kwiatowej w Krapkowicach 

 

Anna Kielar 

 

Wydz.GKI 

 

 

Komisja nie przegłosowała zgłoszonego wniosku. 
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6.  25.04.2018 Komisja 

Gospodarki   

i Finansów 

Wnioskowano o wyegzekwowanie od Starosty 

Powiatowego wyższej dotacji na budowę drugiej 

przeprawy mostowej, w ramach 

przekazywanych działek na rzecz rozbudowy 

szpitala oraz  

o podjęcie rozmów z włodarzami gmin 

ościennych w sprawie partycypacji kosztów 

budowy tego mostu 

Stefan 

Kowalczuk 

II Zastępca 

Burmistrza 

Wniosek zrealizowany 

7.  25.04.2018 Komisja 

Gospodarki   

i Finansów 

Wnioskowano o zabezpieczenie  

w przyszłorocznym budżecie środków 

finansowych na wykonanie dokumentacji 

projektowej pn. Przebudowa  drogi woj. 415 na 

odcinku do wiaduktu autostradowego  

w Rogowie Opolskim do firmy Metsa Tissue 

w Krapkowicach  oraz utworzenie chodnika  

Artur Thiel Wydz.GKI  

Zadanie wymaga opracowania dokumentacji 

projektowej oraz zabezpieczenia środków w budżecie 

gminy. Decyzja w gestii Radnych. 

 

8.  24.09.2018 Komisja   

Edukacji, 

Kultury 

i Sportu 

Wnioskowano o zabezpieczenie  

w przyszłorocznym budżecie środków 

finansowych na budowę monitoringu na terenie 

rekreacyjno- sportowym przy ul. Wrzosów  

w Krapkowicach. 

Komisja Straż 

Miejska 

W projekcie budżetu Straży Miejskiej  na 2019 rok 

zaplanowano 40 tys.zł. na rozbudowę monitoringu 

wizyjnego miasta. Wymienione miejsce nie jest brane 

pod uwagę z dwóch powodów: po pierwsze do 

rozbudowy obecnego systemu monitoringu planowane 

są punkty, w których dochodzi do zdarzeń zagrożenia 

życia i zdrowia osób –punkty takie wskazała Policja jak 

również Straż  Miejska na podstawie obserwacji nagrań 

obserwowanego monitoringu oraz zdarzeń 

zaobserwowanych w trakcie patroli; po drugie przy 

planowaniu nowych punktów montażu kamer należy 

wziąć pod uwagę, iż rejestrator posiada ograniczoną 

liczbę obsługi kamer oraz obecne usytuowanie kamer 

monitoringu i montować nowe w miejscach, które 

pozwolą na uszczelnienie obecnego systemu Miejsca 

wskazane przez Komisję będą wzięte pod uwagę przy 

planowaniu dalszego  monitoringu . 

 

9.  26.09.2018 Komisja 

Gospodarki   

i Finansów 

Wnioskowano o ujęcie w przyszłym budżecie 

zadania dotyczącego wykonania dokumentacji 

projektowej na budowę drogi –ul. Odrowążów     

w Krapkowicach  

Komisja   Wydz.GKI Zadanie wymaga zabezpieczenia środków w budżecie 

gminy. Decyzja w gestii Radnych. 
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10.  26.09.2018 Komisja 

Gospodarki   

i Finansów 

Wnioskowano o ujęcie w przyszłorocznym  

budżecie zadania dotyczącego  wykonania 

dokumentacji projektowej  na budowę chodnika 

przy ul.3 Maja  w Krapkowicach (od ZEC do 

skrzyżowania  z ul. Odrowążów)  

Komisja  Wydz.GKI Zadanie wymaga zabezpieczenia środków w budżecie 

gminy. Decyzja w gestii Radnych. 

 

11.  26.09.2018 Komisja 

Gospodarki   

i Finansów 

Wnioskowano o ujęcie w przyszłorocznym  

budżecie zadania dotyczącego  opracowania 

dokumentacji projektowej  na budowę drogi-     

ul. Krótka w Krapkowicach 

Stefan 

Kowalczuk 

Wydz.GKI Sporządzono kosztorys z którego wynika, że koszt 

realizacji przedmiotowego  zadania opiewa  na kwotę 

ok. 370 000 zł. Zadanie wymaga opracowania 

dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenia środków 

w budżecie gminy. Decyzja w gestii Radnych. 

12.  26.09.2018 Komisja 

Gospodarki   

i Finansów 

Wnioskowano o zabezpieczenie w przyszło- 

rocznym  budżecie środków na wykonanie 

dokumentacji  projektowej na budowę łącznika 

–drogi w przysiółku Posiłek w Rogowie  

Opolskim. 

Artur  

Thiel  

Wydz.GKI Zadanie wymaga zabezpieczenia środków w budżecie 

gminy. Decyzja w gestii Radnych. 

 

13.  26.09.2018 Komisja 

Gospodarki   

i Finansów 

Wnioskowano o ujęcie w przyszłorocznym  

budżecie remontu chodnika  przy ul. Kwiatowej 

w Krapkowicach 

Anna Kielar Wydz.GKI Zadanie wymaga zabezpieczenia środków w budżecie 

gminy. Decyzja w gestii Radnych. 

 

14.  26.09.2018 Komisja 

Gospodarki   

i Finansów 

Wnioskowano o zabezpieczenie w przyszło- 

rocznym  budżecie środków na wykonanie 

dokumentacji  projektowej na budowę drogi- ul. 

Strażackiej wraz z łącznikiem drogi 

prowadzącym do boiska  w Dąbrówce Górnej 

Werner 

Koppe 

Wydz.GKI Zadanie wymaga zabezpieczenia środków w budżecie 

gminy. Decyzja w gestii Radnych. 

 

 

 

WNIOSKI  GOSPODARCZE   

Lp. Data 

posiedzenia 

 

Rodzaj 

Posiedzeń. 

 

Treść wniosku 

 

Kto zgłosił 

Kto 

realizuje 

Informacja o sposobie 

realizacji wniosku 

1.   

20.02.2018 

 

Komisja 

Spraw 

Społecznych  

Wnioskowano o wykonanie odwodnienia 

poprzez utworzenie wąskiego  kanału przy ul. 

Ks. Duszy oraz przy ścieżce rowerowej 

prowadzącej w stronę Krapkowic- w tych  

miejscach  nawierzchnia asfaltowa pod 

 

Stefan 

Kowalczuk 

   

Wydz.GKI 

Wniosek zrealizowany. 
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wpływem tworzących się wodostanów ulega  

zniszczeniu  

2.   

21.02.2018 

 

Komisja 

Gospodarki 

 i Finansów   

 

Wnioskowano o uzupełnienie pęknięć w asfalcie 

na drodze- ul. Wiejska w Steblowie  

 

Michał 

Mehlich  

 

 

Wydz.GKI 

 

 

Wniosek zrealizowany. 

3.   

21.02.2018 

 

 

Komisja 

Gospodarki 

 i Finansów   

 

 

Wnioskowano o dokonanie remontu 

cząstkowego nawierzchni drogi- ul. Górna  

w Krapkowicach  

 

Józef 
Brzozowski 

 

Wydz.GKI 

 

 

 

Wniosek zrealizowany. 

4.   

21.02.2018 

Komisja 

Gospodarki 

 i Finansów   

 

Wnioskowano o dokonanie remontu 

cząstkowego  nawierzchni drogi- ul. Staszica 

oraz ul. Limanowskiego  w Krapkowicach 

 

Anna Kielar  

 

 

Wydz.GKI 

 

Wniosek zrealizowany. 

5.  23.04.2018 Komisja 

Edukacji, 

Kultury 

 i Sportu 

Wnioskowano o zamontowanie monitoringu na 

terenie rekreacyjno- sportowym przy  

ul.  Wrzosów w Krapkowicach  (za pływalnią 

Delfin) 

 

Ireneusz 

Żyłka  

Wydz.GKI Wykonanie przedmiotowego zadania wymaga 

opracowania dokumentacji projektowej oraz 

zabezpieczenia środków w budżecie gminy.  

6.   

24.04.2018 

 

 

Komisja 

Spraw 

Społecznych 

 

Wnioskowano o podjęcie działań zmierzających 

do zagospodarowania terenu tzw. małego Rynku 

w Otmęcie  

 

 

Józef Gut 

 

Wydz.GKI 

Wykonano dokumentację projektową oraz doposażono 

plac zabaw na przedmiotowym terenie. 

 

7.   

24.04.2018 

 

 

Komisja 

Spraw 

Społecznych 

 

Wnioskowano, aby w miarę możliwości 

finansowych położyć nawierzchnie asfaltową na 

ścieżce rowerowej przy ul. Gagarina  

w Krapkowicach  

 

 

 

Ireneusz 

Żyłka  

 

Wydz.GKI 

  

 

Zadanie wymaga wprowadzenia do załącznika nr 8  

(inwestycje drogowe).Decyzja w gestii Radnych. 

8. 

 

 

 

25.04.2018 

 

Komisja  

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o objęcie  remontami 

cząstkowymi całej nawierzchni ulicy 

Limanowskiego  w Krapkowicach  

 

Anna Kielar 

 

Wydz.GKI 

 

Wniosek zrealizowany. 

 

 

9.  

25.04.2018 

 

Komisja  

Wnioskowano o uzupełnienie  ubytków w 

drodze –ul. Krasińskiego w Krapkowicach  (na 

 

Anna Kielar 

 

Wydz.GKI 

 

Na odcinku od PSP nr 1 do ul. Moniuszki droga nie 
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Gospodarki 

i Finansów 

odcinku  od PSP nr1 do cmentarza 

komunalnego) 

wymagała interwencji, natomiast od ul. Moniuszki do 

cmentarza komunalnego wykonano remont cząstkowy 

Obecnie na przełomie lipca i sierpnia planowane są 

kolejne remonty cząstkowe na przedmiotowym terenie. 

 

 

10.  

25.04.2018 

Komisja  

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o dokończenie prac remontowych 

na ul. Słowackiego w Krapkowicach  

 

 

Anna Kielar  

 
Wydz. GKI 

 

Wniosek zrealizowany. 

11.  

25.04.2018 

 

Komisja  

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o dokończenie remontu drogi na 

Przysiółku Posiłek w Rogowie Opolskim (na 

odcinku  od kapliczki do drogi dojazdowej do 

terenów inwestycyjnych) 

. 

 

 

Artur Thiel  

 

Wydz.GKI 

Remont cząstkowy przeprowadzany był wielokrotnie na 

przestrzeni lat, lecz docelowo konieczne jest 

kompleksowe rozwiązanie przebudowy przedmiotowego 

odcinka drogi, co wiąże się z wprowadzeniem zadania 

do tzw. załącznika nr 8. Zadanie wymaga 

zabezpieczenia środków w budżecie gminy. Decyzja w 

gestii Radnych. 

 

12. 26.09.2018 Komisja  

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o wykonanie remontu chodnika 

przy ul. Dworcowej w Steblowie  

Michał 

Mehlich  

Wydz.GKI  

Zadanie ujęte do realizacji w roku bieżącym. 

 

13. 14.11.2018 Komisja 

Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o wykonanie nawierzchni 

asfaltowej orz chodnika- ul. Strażacka                  

w Dąbrówce Górnej 

Artur Thiel  Wydz. GKI  

Zadanie wymaga opracowania dokumentacji 

projektowej oraz zabezpieczenia  środków w budżecie 

gminy. Decyzja w gestii Radnych. 

 

 

 

 

 

 

WNIOSKI  PORZĄDKOWE   

 

Lp. Data 

posiedzenia 

 

Rodzaj 

Posiedzeń. 

 

Treść wniosku 

 

Kto zgłosił 

Kto 

realizuje 

Informacja o sposobie  

realizacji wniosku 

1.   

19.02.2018 

Komisja 

Edukacji,  

Wnioskowano o ustawienie dodatkowych lamp 

oświetleniowych  wokół toru dla rolkarzy przy 

 

Adam 

Spółka 

Delfin 

Zgodnie z pkt.5 Regulaminu korzystania z terenu 

sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Wrzosów w 
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 Kultury 

i Sportu 

 

ul. Wrzosów w Krapkowicach. 

 

Orzechowski   

Wydz.GKI 

Krapkowicach, przedmiotowy teren jest czynny 

codziennie od godziny 6:00 do zmroku.  

Zgodnie z pkt 5 Regulaminu korzystania z terenu 

sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Wrzosów w 

Krapkowicach, przedmiotowy teren jest czynny 

codziennie od godziny 6:00 do zmroku. Mając 

powyższe na uwadze nie ma obecnie potrzeby 

doświetlenia toru dla rolkarzy. Ponadto wiązałoby się 

to ze znaczącymi kosztami oraz koniecznością zlecenia 

dokumentacji. Decyzja w gestii Radnych. 

2.   

20.02.2018 

 

Komisja 

Spraw 

Społecznych  

 

 

Wnioskowano o rozważenie wprowadzenia 

strefy  zamieszkania na ul. Drzymały w 

Krapkowicach  

 

Stefan 

Kowalczuk 

 

 

Wydz.GKI  

 

 

 

Wniosek zrealizowany. 

 

3.   

20.02.2018  

 

Komisja 

Spraw 

Społecznych  

 

 

 

Wnioskowano o doświetlenie (od strony WTZ) 

przejścia dla pieszych  na ul.3 Maja   

w Krapkowicach (obok cmentarza  parafialno- 

komunalnego) 

 

Józef Gut 

 

 

Wydz.GKI 

 

W ramach programu „Razem bezpieczniej im. 

Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” Gmina 

Krapkowice otrzymała dofinansowanie na 

modernizację  trzech „zebr”: przy ul. Żeromskiego 

(przejście w okolicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

nr 4), ul. Kilińskiego (przejście w okolicy stacji Orlen), 

ul. 3 Maja (przejście w okolicy cmentarza). Realizacja 

przedmiotowego zadania przewidziana jest w 

październiku 2019. 

 

4.   

21.02.2018 

 

 

Komisja 

Gospodarki  

i Finansów   

Wnioskowano o uzupełnienie opraw 

oświetleniowych w lampach drogowych przy ul. 

Opolskiej w Gwoździcach (za transformatorem 

oraz na zakręcie przy pomniku) 

 

 

 

Artur Thiel 

 

 

 

Wydz.GKI 

 

Uzupełnienie  oprawy za transformatorem nastąpi w 

roku bieżącym. Natomiast oświetlenie zakrętu przy 

pomniku wymaga wykonania linii oświetlenia, która 

będzie realizowana zgodnie z  III etapem  master planu. 

 

5.  21.02.2018 

 

 

   Komisja 

Gospodarki  

i Finansów   

Wnioskowano o dostosowanie lamp  

 oświetleniowych  przy ul. Cmentarnej oraz przy 

skrzyżowaniu ul. Wiejskiej z ul. Ogrodową           

w Steblowie  

 

 

Michał 

Mehlich 

 

Wydz,GKI 
 
Dodanie opraw do istniejącej sieci oświetlenia 

drogowego planowane jest zgodnie z opracowanym 

master planem w II etapie realizacji. 
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6.   

21.02.2018 

 

 

Komisja 

Gospodarki  

i Finansów   

 

Wnioskowano o zamontowanie lustra 

drogowego na ul. Krótkiej w Steblowie (przy 

ostrym zakręcie) 

 

 

Michał 

Mehlich  

 

 

Wydz.GKI 

 

Wniosek zrealizowany. 

 

7.   

21.02.2018 

 

Komisja 

Gospodarki  

i Finansów   

 

 

 

Wnioskowano o rozważenie możliwości 

zamontowania lampy oświetleniowej na słupie 

ustawionym przy skrzyżowaniu  ul. Opolskiej        

z ul. Leśną w Gwoździcach  

 

Artur Thiel 

 

Wydz.GKI 

 

 

Wniosek zrealizowany. 

 

 

 

8.   

21.02.2018  

 

Komisja 

Gospodarki  

i Finansów   

 

 

 

Wnioskowano o zamontowanie dodatkowej 

lampy oświetleniowej przy ul. Wyzwolenia           

w Dąbrówce Górnej oraz dokonanie wymiany 

opraw oświetleniowych (na LEDowe)  

w lampach przy ul. Granicznej i Krótkiej  

w Dąbrówce Górnej  

 

 

 

Werner 

Koppe 

 

 

Wydz.GKI 

 

 

1.Wymiana  opraw oświetleniowych  przy ul. 

Wyzwolenia – zlecono dokumentację projektową, 

planowana realizacja w roku 2019.  

2. Wymiana  opraw oświetleniowych w lampach przy 

ul. Granicznej w Dąbrówce Górnej - wniosek 

zrealizowany. 

3. Wymiana  opraw oświetleniowych w lampach przy 

ul. Krótkiej w Dąbrówce Górnej – planowane w roku 

2020. 

 

9.   

21.02.2018 

 

 

Komisja 

Gospodarki  

i Finansów   

 

Wnioskowano o ponowne wyrównanie 

nawierzchni pod matami  przerostowymi na 

terenie siłowni zewnętrznej przy ul. 

Mickiewicza w Krapkowicach  

 

 

Andrzej 

Małkiewicz 

 

Wydz.GKI 

 

 

Wniosek zrealizowany. 

 

 

10.  23.02.2018   Wnioskowano o likwidację dziury  

w nawierzchni drogi gminnej- ul. Pułaskiego  

w Krapkowicach  

Adam 
Orzechowski 

Wydz.GKI Wniosek zrealizowany. 

11.   

23.04.2018 

 

Komisja  

Edukacji, 

Kultury i 

Sportu 

 

Wnioskowano o zamontowanie  monitoringu na 

terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. 

Wrzosów w Krapkowicach (za pływalnią 

Delfin) 

 

Ireneusz 

Żyłka 

 

Wydz.GKI 

Wykonanie przedmiotowego zadania wymaga 

opracowania dokumentacji projektowej oraz 

zabezpieczenia środków w budżecie gminy.  

Zgodnie z pkt 5 Regulaminu korzystania z terenu 

sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Wrzosów w 

Krapkowicach, przedmiotowy teren jest czynny 

codziennie od godziny 6:00 do zmroku. Mając 
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powyższe na uwadze nie ma obecnie potrzeby montażu 

monitoringu. Ponadto wiązałoby się to ze znaczącymi 

kosztami oraz koniecznością zlecenia dokumentacji. 

 

12.   

24.04.2018 

 

Komisja 

Spraw 

Społecznych  

 

Wnioskowano o dokonywanie przynajmniej raz 

do roku kontroli parkingu samochodowego  przy 

sklepie Biga i zobowiązanie właściciela do jego 

uporządkowania  

 

Józef Gut  

 

 

Straż 

Miejska 

 

Wniosek zrealizowany. 

13.  24.04.2018 

 

Komisja 

Spraw 

Społecznych 

 

Wnioskowano o sprawdzenie lamp,  

podświetlających  mur cmentarza parafialno- 

komunalnego w Otmęcie oraz lampy 

 podświetlającej  zegar na cmentarzu 

komunalnym w Krapkowicach-lampy nie świecą 

 

 

Ireneusz 

Żyłka  

 

 

Wydz.GKI 

1. Sprawdzenie lamp, podświetlających  mur cmentarza 

parafialno-komunalnego w Otmęcie - wniosek 

zrealizowany. 

2. Po zasięgnięciu opinii wykonawcy realizującego 

usługi konserwacji oświetlenia na terenie gminy w 

sprawie naprawy wnioskowanej lampy, uzyskano 

odpowiedź, z której wynika, że mechanizm zegara 

(który jest stosunkowo stary) połączony jest z 

przedmiotową lampą i z uwagi na stan techniczny nie 

podejmie się on naprawy. Problem ze znalezieniem 

wykonawcy. 

14.   

24.04.2018 

 

Komisja 

Spraw  

Społecznych   

 

 

 

Wnioskowano o wyeliminowanie podjeżdżania  

samochodów dostawczych z pieczywem pod 

piekarnię „Krzyś” przy ul.Damrota                      

w Krapkowicach- teren przed piekarnią jest 

rozjeżdżany  

Józef 

Gut  

 

 

Wydz.GKI 

 

Wniosek zrealizowany. 

 

 

15.   

25.04.2018 

Komisja 

Gospodarki i 

Finansów 

 

 

 

 

Wnioskowano o ustawienie lustra drogowego 

przy ul. Opolskiej w Gwoździcach (na przeciw  

ul. Dolnej) 

 

Artur Thiel 

 

Wydz.GKI 

 

W przedmiotowej sprawie wystosowano pismo do 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 

Opolu będącej zarządcą drogi, która  sprawę poddała 

analizie na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego. W odpowiedzi na wniosek otrzymaliśmy 

informację, iż droga wojewódzka nr 415 – ul. Opolska 

w m. Gwoździce oznaczona jest znakami D-42 „teren 

zabudowany” stąd dopuszczalna prędkość pojazdów w 

godzinach 5.00 – 23.00 wynosi 50km/h natomiast w 
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godzinach 23.00 – 5.00 wynosi 60km/h. Wyjazd z  ul. 

Dolnej oznaczony został znakiem B-20 „stop”, a przy 

zbliżeniu do krawędzi jezdni istnieje dobra widoczność 

w obydwie dla włączających się do ruchu. 

Umieszczenie lustra drogowego przy dobrej 

widoczności dodatkowo rozprasza kierowców i 

odwraca ich uwagę oraz nie wpływa na poprawę 

poziomu bezpieczeństwa. Mając na uwadze powyższe 

wprowadzenie lustra drogowego we wnioskowanej 

lokalizacji zostało zaopiniowane negatywnie. 

 

16.  18.06.2018 Komisja 

Edukacji 

Kultury 

 i Sportu 

Wnioskowano o dokonanie przeglądu i naprawy 

uszkodzonych urządzeń na placach zabaw, przed 

rozpoczęciem wakacji 

Ireneusz 

Żyłka 

Wydz. GKI  

Wniosek zrealizowany. 

 

17.  19.06.2018 Komisja 

Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o przycięcie odrostów 

wyrastających z korzeni drzew, wzdłuż  mostu 

kolejowego  

Andrzej 

Warzecha 

Wydz.  

GGR 

Wniosek został zrealizowany w miesiącu sierpniu 

2018r 

18.   

19.06.2018 

 

Komisja 

Spraw 

Społecznych 

 

Wnioskowano o ustawienie znaku drogowego 

B-36 na odcinku drogi pomiędzy ulicą 

Moniuszki a ulicą Sienkiewicza  

w Krapkowicach  

 

Ireneusz 

Żyłka  

 

 

Wydz. GKI 

Przedmiotowa propozycja została ujęta w projekcie 

organizacji ruchu, który został złożony  na Komisję 

Bezpieczeństwa i Ruchu Drogowego, następnie dnia 

19.02.2019 r poprawiony i skorygowany  projekt 

organizacji został złożony w Starostwie Powiatowym w 

Krapkowicach celem akceptacji.Do dnia 13.06.2019 r. 

nie otrzymano odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. 

 

19.  19.06.2018 Komisja 

Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o uporządkowanie Alei Barona 

oraz ustawienie zgodnie z przyjętą uchwałą 

tablicy informacyjnej 

Józef 
Brzozowski 

Wydz. 

GGR/GKI 

 

 

Wniosek zrealizowany. 

20.  19.06.2018 Komisja 

Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o uporządkowanie lasu przy ul. 

Mickiewicza w Krapkowicach 

Jarosław 

Zdun 

Wydz. 

GGR/Wydz

.GKI 

Wniosek o uporządkowanie przekazano do Wydziału 

GKI i WiK. 

Z zakresu obowiązków Wydziału GGR – w ramach 

pielęgnacji zieleni wysokiej z terenu lasu usuwane są 

na bieżąco drzewa powalone przez wiatr, a także 

wzdłuż ul. Mickiewicza i Leśnej regulowana jest 

skrajnia poprzez usuwanie odrostów.    
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Prace na przedmiotowym terenie wykonywane są na 

bieżąco przez WiK. 

21.  20.06.2018 Komisja 

Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o wydzielenie pasa drogi  dla 

rowerzystów i pieszych podczas budowy drogi 

pomiędzy ul. Limanowskiego, a ul. Opolską  

w Krapkowicach 

Anna Kielar Wydz. GKI Teren przemysłowy. Dokumentacja  nie przewiduje 

ścieżki rowerowej, co nie wyklucza możliwości 

korzystania  przez użytkowników pojazdów 

rowerowych. 

22.  20.06.2018 Komisja 

Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano  o dostawienie dwóch/trzech 

ławek przy placu zabaw przy ul. Wrzosów  

w Krapkowicach 

Andrzej 

Małkiewicz 

Wydz. GKI Dostawienie trzech  ławek na przedmiotowym terenie, 

planowane jest w roku bieżącym w ramach realizacji 

BO. 

23.  25.09.2018 Komisja 

Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o zwiększenie częstotliwości 

zamiatania chodników  przy ul. Krawieckiej        

w Krapkowicach 

Józef 

Brzozowski 

Wydz.GKI Wniosek zrealizowany. 

24.  25.09.2018 Komisja 

Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o patrolowanie w dni wolne od 

pracy tj. od piątku do niedzieli, w godz. 

wieczornych i nocnych terenów rekreacyjno- 

sportowych i stacji benzynowej przy ul. 

Kilińskiego w Krapkowicach (w tych miejscach 

zbierają się grupy młodzieży, spożywają alkohol 

i dokonują dewastacji). 

Ireneusz 

Żyłki 

Policja Wniosek do zrealizowania przekazano Policji. 

25.  25.09.2018 Komisja 

Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o rozważenie wprowadzenia 

strefy zamieszkania na ul. Krótkiej                   

 w Krapkowicach 

Stefan 

Kowalczuk 

 

Wydz.GKI Przedmiotowa propozycja zostanie ujęta przy okazji 

sporządzenia organizacji ruchu na ul. Piastowskiej 

obejmującej ograniczenie prędkości do 40km/h. 

26.  14.11.2018 Komisja 

Spraw  

Społecznych 

Wnioskowano o rozważenie usunięcia 

żywopłotu z Placu Niepodległości i nasadzenie 

nowej zieleni  

Ireneusz  

Żyłka 

Wydz.GKI Zrealizowano zgodnie z PFU i dokumentacją 

projektową zadania związanego z rewitalizacją baszty. 

27.  27.11.2018  

 

Dot. wykonania schodów oraz usunięcia pnia 

drzewa.  

Rozważyć doświetlenie przedmiotowego terenu. 

Adam 
Orzechowski 

Wydz.GKI Realizację prac polegających na wyk. schodów  oraz 

usunięciu pnia drzewa oszacowano na kwotę ok.50 tys. 

zł. Decyzja leży w gestii Radnych.  

Ze względów technicznych nie ma możliwości  

montażu słupa w proponowanej lokalizacji- można 

ewentualnie wziąć pod uwagę zamocowanie 

oświetlenia na elewacji budynku przy  

ul. Limanowskiego , co wymaga zgody właściciela.  

Zadanie wymaga opracowania dokumentacji 

projektowej oraz zabezpieczenia środków w budżecie 

gminy. Decyzja w gestii Radnych. 
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WNIOSKI  ORGANIZACYJNE   

 

Lp. 

 

Data 

posiedzenia 

Rodzaj 

Posiedzeń. 

                      Treść wniosku Kto zgłosił Kto 

realizuje 

Informacja o sposobie realizacji wniosku 

 

1 

 

20.02.2018 

Komisja 

Spraw 

Społecznych  

 

 

 

Wnioskowano o ogłoszenie kolejnego przetargu  

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanej budynkiem użytkowym 

położonym przy  ul. Opolskiej w Krapkowicach  

 

 

Komisja  

 

 

Wydz.  

GGR 

 

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Spraw Społecznych 

oraz Gospodarki i Finansów w dniu 13.04.2018r. 

przeprowadzono II przetarg za cenę wywoławczą 

250 000 zł, który zakończył się wynikiem negatywnym. 

W dniu 29.06.2018r. przeprowadzono III przetarg za 

cenę wywoławczą 200 000 zł. również zakończony 

wynikiem negatywnym. 

 

 

2 

 

21.02.2018 

 

Komisja 

Gospodarki 

 i Finansów  

 

Wnioskowano o rozważenie wprowadzenia 

zadania dot. sporządzenia dokumentacji  na 

przebudowę  drogi na Os.1000-lecia pomiędzy 

blokiem nr 8 a sklepem Lewiatan  

 

 

 

 Anna    

Kielar 

 

 

Wydz.GKI 

 

 

Zadanie zostało wprowadzone oraz wykonano 

dokumentację. Koszt realizacji przedmiotowego 

inwestycji oszacowano na kwotę 530 000 zł ( kosztorys 

z października 2018 r.). Zadanie wymaga 

zabezpieczenia środków w budżecie gminy. Decyzja w 

gestii Radnych. 
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21.02.2018 

 

 

Komisja 

Gospodarki 

 i Finansów  

 

 

 

Wnioskowano o rozważenie możliwości nadania 

adresu szatni sportowej usytuowanej na boisku    

w Dąbrówce Górnej  

 

 

Werner 

Koppe 

 

Wydz.GKI 

 

Wniosek zrealizowany. 

 

 

 

4 

 

 

 

24.04.2018 

 

Komisja 

Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o zmiany do zapisów 

w Regulaminie korzystania z terenu 

rekreacyjno- sportowego przy ulicy Wrzosów 

w Krapkowicach, tak aby umożliwiały 

mieszkańcom przejście z psem po tym terenie 

 

Andrzej 

Małkiewicz 

 

 

Wydz.GKI 

 

 

W trakcie rozmów na komisji zdecydowano, że w 

przyszłości zostanie wydzielona specjalna strefa dla 

psów  do zabawy. 

 

 

5 

 

24.04.2018 

 

Komisja 

Wnioskowano o wystosowanie opinii  

nt. zasadności  parkowania samochodów na 

 

Ireneusz 

 

Policja  

Po przeprowadzeniu lustracji odcinka drogi od 

skrzyżowania  z ul. Moniuszki do skrzyżowania  
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Spraw 

Społecznych 

 

odcinku drogi pomiędzy ul. Sienkiewicza ul. 

Krasińskiego w Krapkowicach  

Żyłka  

 
 z ul. Sienkiewicza zasadnym byłoby wprowadzenie 

zmiany organizacji ruchu i ustawienie znaku 

drogowego B-36, po prawej stronie, patrząc w kierunku 

ul. Staszica. 

 

6 

 

24.04.2018  Komisja 

Spraw  

Społecznych 

 Wnioskowano o przygotowanie na posiedzenie 

Komisji Informacji nt. budowy cmentarza przy 

Os. Sady w Krapkowicach  

 

Komisja   

  

Wydz.GKI

Wydz.GGR 

  Wniosek zrealizowano- została przedłożona 

informacja nt. budowy cmentarza w Krapkowicach 

przy Os. Sady, przygotowana przez Wydz. GKI 

7 24.04.2018   Komisja 

Spraw 

Społecznych 

  

 Wnioskowano o monitowanie do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w sprawie uzupełnienia ubytku  

w drodze - ul. Prudnicka (przy wjeździe na ulice 

Staszica ) 

  Anna     

  Kielar  

Wydz. GKI    

Wniosek zrealizowany. 
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24.04.2018     

Komisja 

Spraw 

Społecznych 

   

 

  

Wnioskowano o wykonanie dokumentacji 

projektowej na ustawienie trzech lamp  

oświetleniowych  przy ul. Bocznej  

w Gwoździcach  (od pomnika do drogi krajowej 

45) 

 

Artur Thiel  

 

Wydz.GKI  

 

 

Wykonanie linii oświetleniowej na ul. Bocznej w 

Gwoździcach  (od pomnika do drogi krajowej 45) 

planowane jest zgodnie  z opracowanym master planem 

w III etapie realizacji. 
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24.04.2018     

 

 

Komisja 

Spraw 

Społecznych   

  

 

Wnioskowano o rozważenie wprowadzenia 

zmiany organizacji ruchu na ul. Ligonia  

w Krapkowicach- mieszkańcy przechodzą 

pomiędzy dwoma sklepami nie zważając  

na poruszające się samochody po tej drodze  

 Józef 

Brzozowski 

 

Wydz.GKI  

  

Wystosowano  pismo do ALDI, które wstępnie 

wyraziło zgodę na wykonanie chodnika na ich terenie. 

Odbyła się również wizja na miejscu w której brali 

udział przedstawiciele policji. Uzgodniono lokalizację 

przedmiotowego przejścia dla pieszych. Opracowano 

projekt  zmiany organizacji ruchu, który złożono  

w starostwie. Wniosek zrealizowany. 
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24.04.2018     

 

 

 

Komisja 

Spraw 

Społecznych   

 

 

Wnioskowano o wystosowanie pisma do 

kierownictwa  hipermarketu Aldi w sprawie 

wyodrębnienia z terenu zielonego przejścia, 

które umożliwi  klientom sklepu swobodne 

poruszanie  

 

Adam 

Holinej 

 

 

Wydz.GKI 

 

 

Wniosek zrealizowany. 

 

 

 

 
11  

19.06.2018 

 

 

Komisja 

Spraw 

Społecznych 

 

Wnioskowano o zwrócenie uwagi  firmie 

odbierającej odpady komunalne, aby podczas 

wykonywania usług pozostawiała porządek  

 

Józef Gut  

 

 

Wydz.GGR 

 

 

Firma została poinformowana o konieczności 

porządkowania boksów śmietnikowych w przypadku 

wysypania się odpadów podczas opróżniania 

pojemników oraz w sytuacji nieterminowego odbioru 

odpadów komunalnych. 
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12 20.06.2018 

 

Komisja 

Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o zwrócenie uwagi firmie 

sprzątającej  na regularne opróżnianie koszy 

ulicznych  

Anna Kielar Wydz.GKI Wniosek zrealizowany.   

13 20.06.2018 

 

Komisja 

Gospodarki i 

Finansów 

Wnioskowano o zwrócenie się do firmy Sanmar 

w sprawie usunięcia banneru reklamowego 

umieszczonego na płocie parku Magnolia 

Artur Thiel Wydz.GKI Wniosek zrealizowany.   

14 25.09.2018 Komisja 

Spraw 

Społecznych 

Rozpatrzenie wniosku w sprawie nadania nazwy 

dla mostu kolejowego w Krapkowicach             

w przyszłej kadencji 

Komisja Wydz.GGR  

Wnioskodawcy została udzielona odpowiedź pismem 

GGR.6625.8.2018 z dnia 24.10.2018r., że sprawa 

zostanie ponownie rozpatrzona przez Radę Miejską po 

wybudowaniu i oddaniu do użytku mostu łączącego ul. 

Kilińskiego z ul. Kolejową w Krapkowicach.    

 
15 25.09.2018 Komisja 

Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o wystosowanie do Starostwa 

Powiatowego pisma w sprawie oznakowania 

kopertą miejsca parkingowego, na które 

bezpośrednio prowadzi deptak- parking przy 

Os.xxx w Krapkowicach ( obok szpitala) 

Józef Gut Wydz. GKI Wielokrotnie w przeszłości interweniowano w tej 

sprawie zarówno  telefonicznie, mailowo jak również 

wystosowano pisma. 

 
Sporządziła na podstawie dokumentacji z wydziałów umig :  

      Elżbieta Skiba-  Kierownik  Biura Rady Miejskiej 

                                                                                                                                                                                                                        Burmistrz Krapkowic 

 

                                                                                                                                                                                                        Andrzej Kasiura 


