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                                    Informacja  

                           z realizacji wniosków 

                        zgłoszonych w 2019 roku                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                       

Większość zgłoszonych wniosków, to wnioski porządkowe,organizacyjne- 

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, wspólne-5, komisje- 3 (tabela poniżej)

W 2019 roku do realizacji zgłoszono 103 wnioski, w tym  

o charakterze finansowym: 10; gospodarczym: 19; porządkowym:40; 

organizacyjnym: 34.                                                                                                

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

posiedzenia; Spraw Społecznych- 3 posiedzenia; Gospodarki i Finansów- 3 

posiedzenia, 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 Sekretarz Miasta           2 

2 WTZ,OPS 2 

3 Wydz. Oświaty i Kultury (OiK) 10 

4 Wydz. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska (GGR) 

 

8 

5 Wydz. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (GKI)        62 

6 Straż Miejska (SM) 3 

7 Policja  2 

8 Spółka „Delfin” 5 

9 Wydz. Spraw Obywatelskich (SO) 1 

10 Wydz.OST 1 

11 Spółka „WiK”          4 

12 Krapkowicki Dom Kultury          1 

13 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu          1 

14 Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych          1 

 

 
Lp. 

  Imię i nazwisko radnego,   
          nazwa komisji  

             Liczba zgłoszonych 
        wniosków w 2019 roku   
___________________________  
    F        G         P             O     Razem 

  1 Józef             Brzozowski     1        5          3             7         16 

  2 Karolina         Dziuk     1        0          4             3           8 

  3 Bernard         Friedla     0        0          0             1           1 

  4 Arnold           Joszko     1       0          1             1           2 

  5 Dariusz         Kandziora     0        0          4             2           6 

  6 Maria             Karwecka     1        3          2             4         10 

  7 Werner          Koppe     0        3          3             1           7 

  8 Andrzej          Krajka     0        0          0             1           1 

  9 Tomasz         Linek     0        1          0             0           1 

 10 Andrzej          Malinowski     0        2          2             0           4 

 11 Andrzej          Małkiewicz     2        0          0             8          10 

 12 Marcin           Misiewicz     1        0          0             1           2 

 13 Adam            Orzechowski     0        1          0             0           1 

 14 Artur              Thiel     0        1          5             0           6 

 15 Jarosław        Waligóra        0        0          1             0           1 

 16 Andrzej          Warzecha     0        1          2             0           3 

 17 Anna              Wójcik     0        0          4             2           6 

 18 Ireneusz        Żyłka     1        1          6             1           9 

 19 Wnioski         wspólnie zgłoszone     1        0          3             1           5 

 20 Komisja Spraw Społecznych     0        1          0             1           2 

 21 Komisje Połączone     1        0          0             0           1 

  x                        x    10      19        40           34       103 

 
 
Krapkowice,  25 czerwiec 2020 r. 
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WNIOSKI  FINANSOWE   
Lp Data 

posiedzeń. 

 

Rodzaj 

posiedzeń. 

 

Treść wniosku 

 

Kto zgłosił 

Kto 

realizuje 

Informacja o sposobie  

realizacji wniosku 

 
1. 11.02.2019  

Komisja 

Edukacji, 

Kultury  

i Sportu 

 

Wnioskowano o przedstawienie symulacji kosztów 

utrzymania dwóch szkół ośmioklasowych oraz jednej 

szkoły ośmioklasowej  mieszczącej się w dwóch 

budynkach (dostosowane do nich obwodów oraz 

liczby etatów nauczycieli i pracowników obsługi).  

Ireneusz 

Żyłka  

Wydz. 

Oświaty 

 i Kultury 

Odpowiedź na zgłoszony wniosek przedstawiona 

będzie na  posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury 

i Sportu w roku szkolnym 2019/2020. 

 

        

2. 

11.02.2019  

Komisja 

Edukacji, 

Kultury 

 i Sportu 

 

Wnioskowano o przedstawienie analizy kosztów 

dostosowania budynków szkolnych do dwóch szkół 

ośmioklasowych . 

 

 

Maria 

Karwecka 

Wydz. 

Oświaty 

 i Kultury 

Odpowiedź na zgłoszony wniosek przedstawiona 

będzie na  posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury 

 i Sportu  w roku szkolnym 2019/2020. 

 

 

3. 19.02.2019  
Komisja 

Spraw 

Społ. 

 

Wnioskowano o wprowadzenie do budżetu na rok 

2019 zadania „Budowa parkingu 

przy ul. Mickiewicza w Krapkowicach . 

  

 Józef 

Brzozowski 

 

Wydz.GKI  

 

W 2019 roku wykonano przejście w murze wraz  

z furtką, co daje możliwość korzystania   

z parkingu, który jest połączony bezpośrednio 

z cmentarzem. 
4. 20.02.2019  

Komisja 

Gospodarki   

i Finansów 

 

Wnioskowano o uzupełnienie „Listy proponowanych 

do budżetu na rok 2019 zadań inwestycyjnych 

dotyczących dróg, o zadania ujęte we wniosku Klubu 

KWW Macieja Sonika  i zgłoszone do projektu 

budżetu na rok 2019.  

 

 

 

Andrzej 

Małkiewicz 

Wydz.GKI Przedmiotowe zadanie niestety nie zostało ujęte   

w planie zadań inwestycyjnych na rok 2020r. Ma 

to ścisły związek z rozpoczętą jeszcze w 2018 

roku realizacją dużych i strategicznych dla całego 

miasta i gminy oraz kosztownych projektów 

inwestycyjnych. Wskazać należy tu szczególnie 

przebudowę mostu kolejowego na drogowy wraz 

z budową niezbędnych dróg dojazdowych, jak też 

rewitalizację parku miejskiego w Krapkowicach – 

Otmęcie. Zadania te dofinansowane są ze 

środków zewnętrznych (unijnych) i zgodnie          

z zawartymi umowami finansowania muszą 

zostać zrealizowane w latach 2019-2021. 
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Uniemożliwia to niestety nam, zabezpieczenie 

niezbędnych środków na realizację większości 

zadań mniejszych.  

Z uwagi na powyższe, realizacja przedmiotowego 

zadania wymaga niestety przesunięcia na 

późniejszy termin.  
 

5.  
20.02.2019 

 
Komisja 

Gospodarki   

i Finansów 

 

 

Wnioskowano o uzupełnienie listy zadań  

o „Remont drogi na Os.1000-lecia w Krapkowicach 

(wzdłuż bloku nr 8). 

Karolina 

Dziuk 

 

Wydz.GKI 

Gmina  Krapkowice otrzymała  w ramach „Funduszu 

Dróg Samorządowych” dofinansowanie w kwocie 

314 579,30 zł na realizację zadania pt.: „ Przebudowa 

drogi wewnętrznej  ul. 1000 – lecia w Krapkowicach”,  

w których uwzględniono nowe miejsca  parkingowe. 

Planowany termin wykonania inwestycji listopad  

2020 r. 

 

6. 
 
20.02.2019 

 
Komisja 

Gospodarki   

i Finansów  

 

Wnioskowano o przedstawienie symulacji kosztów    

w przypadku przejęcia prowadzenia systemu 

gospodarowania odpadów komunalnych przez 

Spółkę WiK.  

 

 

Marcin 

Misiewicz 

 

Spółka 

WiK 

 

  

Wniosek zrealizowano. 

 

7. 

17.04.2019  
Komisja 

Gospodarki   

i Finansów 

 

Wnioskowano o przygotowanie Informacji                  

o stanie zaawansowania prac związanych                    

z wymianą nawierzchni drogi- ul. Krótkiej                  

w Krapkowicach.  

 

Andrzej 

Małkiewicz 

Wydz.GKI We wnioskowanej sprawie sporządzono kosztorys. 

Realizację przedmiotowej inwestycji  oszacowano na 

kwotę  ok.  370 000 zł. Zadanie wymaga opracowania 

dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenia 

środków w budżecie gminy. Obecnie wykonano w 

ramach remontów cząstkowych doraźną naprawę 

nawierzchni z bloczków betonowych oraz 

odcinkowo przełożenie krawężników drogowych . 

 

 

 8. 29.05.2019  
Komisje 

Połączone 

 

 

Wnioskowano o przygotowanie listy zadań 

związanych z  remontami i budową dróg na terenie 

Gminy Krapkowice w celu ustalenia priorytetów       

na kolejne lata.  

 

Komisje  

Wydz.GKI 

 

Wniosek zrealizowano. 
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9. 29.05.2019  
Komisje 

Połączone 

 

 

Wnioskowano o przygotowanie  (do września) 

strategii rozwoju infrastruktury drogowej  na Osiedlu 

Kwiatów w celu zabezpieczenia w budżecie 

(corocznie) puli środków na jej rozbudowę. 

Ireneusz 

Żyłka  

Andrzej 

Małkiewicz  

Wydz.GKI Na komisji dnia 25 września 2019 r. przedstawiono 

propozycję etapowania przedmiotowej inwestycji. 

Zadanie wprowadzono do realizacji w 2002 roku. 

 

 

10. 24.06.2019 Komisja  

Edukacji, 

Kultury 

i Sportu 

Wnioskowano o zabezpieczenie  w budżecie na rok 

2020 środków na budowę łącznika  pomiędzy 

budynkiem Sali Sportowej a budynkiem szkoły 

podstawowej w Żywocicach 

Arnold 

Joszko 

Skarbnik 

Miasta 

Wydz. 

Oświaty 

Projekt wykonano w ramach funduszu 

obywatelskiego. Projekt znajduje się w Wydziale 

Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. 

 

 

 

 

 

       WNIOSKI  GOSPODARCZE   

Lp. Data 

posiedzenia 

 

Rodzaj 

Posiedzeń. 

 

Treść wniosku 

 

Kto zgłosił 

Kto 

realizuje 

Informacja o sposobie 

realizacji wniosku 

1.   
19.02.2019 

 
Komisja 

Spraw 

Społ. 

 

Wnioskowano o rozważenie utworzenia miejsc 

parkingowych  (pod wiatą) na Os.XXX-lecia     

w Krapkowicach. 

 

Józef 

Brzozowski 

   

Wydz.GKI 

 

Wniosek zrealizowano. 

2.   

20.02.2019 
 

Komisja 

Gospodarki 

i Finansów   

 

Wnioskowano o rozważenie przejęcia przez gminę 

odcinka drogi wojewódzkiej- ul. Górnej (od ul. 

Tuwima do ul. Transportowej). 

Józef 

Brzozowski 

 

 

Wydz.GKI 

Zarządcą przedmiotowego odcinka drogi jest Gmina 

Krapkowice. Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o 

drogach publicznych z dnia 21 marca1985 r. (t.j. 

DZ.U.z 2018r. poz. 2068 - z późn.zm.), budowa, 

przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona 

skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz 

urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 

związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, 

należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi 

wyższej kategorii. Zatem w tym konkretnym 

przypadku w obrębie skrzyżowania ul. Górnej z drogą 

wojewódzką 423 zarządcą jest ZDW w Opolu. 
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3.    

17.04.2019 

 

 

Komisja 

Gospodarki 

i Finansów   

 

  

Wnioskowano o zobowiązanie i dopilnowanie firmy 

realizującej budowę kanalizacji w Żużeli do 

odbudowy powstałych uszkodzeń po wykonaniu 

inwestycji. 

Tomasz 

Linek 

 

Spółka 

WiK 

 

 

Wniosek zrealizowano- nawierzchnie zostały 

odtworzone, teren został posprzątany 

i uporządkowany. 

 

 

4.   
17.04.2019 

 
Komisja 

Gospodarki 

i Finansów   

 

 

Wnioskowano o ułożenie płyt ażurowych na poboczu 

ul. Kościuszki w Rogowie Opolskim (uzupełnienie 

dalszej części cieku wodnego ). 

 

Artur Thiel 

 

 

Wydz.GKI 

 

Wniosek zrealizowano. 

 

 

 

 

 

5.  17.04.2019 Komisja 

Gospodarki 
i Finansów   

  

Wnioskowano o uzupełnienie pęknięć w nawierzchni 

asfaltowej ul. Granicznej w Dąbrówce Górnej. 

Werner 

Koppe 

Wydz.GKI Wniosek zrealizowano- wykonano naprawę 

remonterem- grys- emulsją asfaltową 

 

 

6.   
29.05.2019 

 

 
Komisje 

Połączone  

 

 

  

Wnioskowano o monitowanie do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich  w sprawie uzupełnienia ubytku         

w drodze- na skrzyżowaniu ulic: Ks. Koziołka- 3 

Maja w Krapkowicach. 

Andrzej 

Warzecha  

 

Wydz.GKI 

 Wniosek zrealizowano- wykonano naprawę                   

i regulację studni rewizyjnej- wykonawca WiK Spółka 

z.o.o 

 

7.   
29.05.2019 

 

 
Komisja 

Spraw 

Społ. 

 

Wnioskowano o zobowiązanie i dopilnowanie firmy 

realizującej zadanie na ul. Różanej w Krapkowicach 

do odbudowy nawierzchni drogi po zakończeniu 

przez firmę tego zadania . 

 

 

Adam 
Orzechowski 

 

Wydz.GKI 

 Wniosek zrealizowano- wykonano odbudowę 

nawierzchni wraz ze wskazanymi robotami  

poprawkowymi. 

 

 

8. 

 

 

 
25.06.2019 

 

 
Komisja 

Spraw  

Społ. 

 

Wnioskowano o sukcesywną wymianę  

wyeksploatowanych  parkomatów.  

Ireneusz 

Żyłka  

 

Wydz.GKI 

Realizacja wniosku wymaga zabezpieczenia  

środków w budżecie. 

  

9.  
25.06.2019 

 
Komisja 

Spraw  

Społ. 

 

Wnioskowano o uzupełnienie nawierzchni dróg- 

 ul. Mieszka I  i Kusocińskiego w Krapkowicach oraz 

ulic przyległych.  

 

Andrzej 

Malinowski 

 

Wydz.GKI 

  

Wniosek zrealizowano, wykonano remont cząstkowy 

masą na gorąco.  
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10.  

25.06.2019 
 
Komisja 

Spraw 

Społ. 

  

Wnioskowano o podjęcie działań zmierzających do 

zwiększenia ilości miejsc parkingowych w rejonie 

Os. 1000 lecia w Krapkowicach . 

Andrzej 

Malinowski  

 

Wydz. GKI 

Gmina  Krapkowice otrzymała  w ramach „Funduszu 

Dróg Samorządowych” dofinansowanie w kwocie 

314 579,30 zł na realizacje zadania pt.: „ Przebudowa 

drogi wewnętrznej  ul. 1000 – lecia w Krapkowicach”,  

w których uwzględniono nowe miejsca  parkingowe. 

Planowany termin wykonania inwestycji listopad  

2020 r. 

 

11.  
25.06.2019 

 
Komisja 

Spraw  

Społecznych  

 

Wnioskowano o postawienie  wiat dla osób 

oczekujących na przystankach autobusowych 

komunikacji miejskiej na Os. Sady. 

 

Maria 

Karwecka 

 

Wydz.GKI 
W 2019 roku zamontowana została wiata 

przystankowa w ciągu ul. Aleja Jana Pawła II w 

Krapkowicach, przy skrzyżowaniu z ul. 

Olimpijską natomiast lokalizacja wiaty na 

wysokości bloków nr 3 i 9  jest niemożliwa, gdyż 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

„Urządzenie dla ochrony pieszych przed 

warunkami atmosferycznymi (wiata) powinno być 

(…) odsunięte (…) nie mniej niż 2,5 m od 

krawędzi jezdni drogi”. Konieczna jest zatem 

zmiana lokalizacji przystanku autobusowego, co 

natomiast będzie wiązało się z opracowaniem 

nowej organizacji ruchu. Ponadto należy brać pod 

uwagę możliwość wystąpienia kolizji ze względu 

na projektowaną w tym rejonie ścieżkę rowerową. 

98951. 
 

12.  
26.06.2019 

 
Komisja  

Gospodarki 

i Finansów 

 

Wnioskowano, aby teren zieleni izolacyjnej wzdłuż 

Drogi Krajowej 45 został wykonany przed 

rozpoczęciem sprzedaży działek budowlanych.  

 

Józef 

Brzozowski 

 

Wydz.GGR 

Opracowano koncepcję nasadzeń zieleni izolacyjnej 

(wzdłuż drogi krajowej 45) przy działkach 

budowlanych powstałych w wyniku scalenia i podziału 

w Krapkowicach „Zielone osiedle 2020”. Projekt 

obejmuje nasadzenie 648 szt. drzew, które w miarę 

możliwości budżetowych będą sukcesywnie 

realizowane. 
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13. 24.09.2019 Komisja 

Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o doposażenie placu zabaw przy  

 ul. Górnej w Krapkowicach.  

Józef 

Brzozowski 

Wydz.GKI Przedmiotowy wniosek znajduje się na liście zadań 

Budżetu Obywatelskiego przeznaczonych do realizacji 

w 2020 roku. 

 

14 24.09.2019 Komisja 

Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o sukcesywną budowę chodników na 

osiedlu domków jednorodzinnych  ( dół Otmętu),  

ze szczególnym uwzględnieniem budowy chodnika 

przy ul Kochanowskiego.  

Maria 

Karwecka  

Wydz.GKI Przedmiotowe zadanie niestety nie zostało ujęte  

w planie zadań inwestycyjnych na rok 2020 r.  

Ma to ścisły związek z rozpoczętą jeszcze w 2018 

roku realizacją dużych i strategicznych dla całego 

miasta i gminy oraz kosztownych projektów 

inwestycyjnych. Wskazać należy tu szczególnie 

przebudowę mostu kolejowego na drogowy wraz  

z budową niezbędnych dróg dojazdowych, jak też 

rewitalizację parku miejskiego w Krapkowicach - 

Otmęcie. Zadania te dofinansowane są ze środków 

zewnętrznych (unijnych) i zgodnie z zawartymi 

umowami finansowania muszą zostać 

zrealizowane w latach 2019-2021. Uniemożliwia 

to niestety nam zabezpieczenie niezbędnych 

środków na realizację większości zadań 

mniejszych.  

Z uwagi na powyższe, realizacja przedmiotowego 

zadania wymaga niestety przesunięcia na 

późniejszy termin.  

 
 

15 24.09.2019 Komisja 

Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o postawienie wiaty na przystanku 

autobusowym na Os Sady w Krapkowicach ( na 

wiadukcie) oraz ustawienie tablicy informacyjnej na 

Os Sady.  

Maria 

Karwecka 

Wydz.GKI W 2019 roku zamontowana została wiata 

przystankowa w ciągu ul. Aleja Jana Pawła II w 

Krapkowicach, przy skrzyżowaniu z ul. 

Olimpijską natomiast lokalizacja wiaty na 

wysokości bloków nr 3 i 9  jest niemożliwa, gdyż 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
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„Urządzenie dla ochrony pieszych przed 

warunkami atmosferycznymi (wiata) powinno być 

(…) odsunięte (…) nie mniej niż 2,5 m od 

krawędzi jezdni drogi”. Konieczna jest zatem 

zmiana lokalizacji przystanku autobusowego, co 

natomiast będzie wiązało się z opracowaniem 

nowej organizacji ruchu. Ponadto należy brać pod 

uwagę możliwość wystąpienia kolizji ze względu 

na projektowaną w tym rejonie ścieżkę rowerową. 

98951. 
 

16 25.09.2019 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów   
 

Wnioskowano, aby w ramach wykonywania 

modernizacji sieci wodociągowej na ul. Krótkiej  

w Krapkowicach został wykonany remont 

 nawierzchni tej drogi. 

 

 

Józef 

Brzozowski 

Wydz.GKI 

Spółka WiK 
W wnioskowanej sprawie sporządzono kosztorys. 

Realizację przedmiotowej inwestycji  oszacowano 

na kwotę  ok.  370 000 zł. Zadanie wymaga 

opracowania dokumentacji projektowej oraz 

zabezpieczenia środków w budżecie gminy. 

Obecnie wykonano w ramach remontów 

cząstkowych doraźną naprawę nawierzchni  

z bloczków betonowych oraz odcinkowo 

przełożenie krawężników drogowych. 

17 17.12.2019 Komisja 

Spr.Społ. 
 

Wnioskowano o wykonanie nawierzchni asfaltowej na 

drodze rowerowej przy Placu Gagarina                        

w Krapkowicach. 

 

 

Komisja  

Wydz.GKI Przedmiotowe zadanie niestety nie zostało ujęte  

w planie zadań inwestycyjnych na rok 2020r. 

Ma to ścisły związek z rozpoczętą jeszcze w 2018 

roku realizacją dużych i strategicznych dla całego 

miasta i gminy oraz kosztownych projektów 

inwestycyjnych. Wskazać należy tu szczególnie 

przebudowę mostu kolejowego na drogowy wraz z 

budową niezbędnych dróg dojazdowych, jak też 

rewitalizację parku miejskiego w Krapkowicach - 

Otmęcie. Zadania te dofinansowane są ze środków 

zewnętrznych (unijnych) i zgodnie z zawartymi 

umowami finansowania muszą zostać 
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zrealizowane w latach 2019-2021. Uniemożliwia 

to niestety nam zabezpieczenie niezbędnych 

środków na realizację większości zadań 

mniejszych.  

Z uwagi na powyższe, realizacja przedmiotowego 

zadania  wymaga niestety przesunięcia na 

późniejszy termin. Przymierzamy się do  zlecenia 

opracowania projektu zagospodarowania terenu pt. 

” Rozbudowa placu zabaw przy ul. Staszica w 

Krapkowicach w którego zakresie jest również 

przedmiotowa ścieżka rowerowa. 

 

18 18.12.2019 Komisja  
Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o wprowadzenie do zadań 

inwestycyjnych zadania pn. budowa chodnika przy    

ul. Prószkowskiej w Dąbrówce Górnej . 

 

Werner 

Koppe 

Wydz.GKI Z uwagi na rozpoczętą jeszcze w 2018 roku 

realizacją dużych i strategicznych dla całego 

miasta i gminy oraz kosztownych projektów 

inwestycyjnych tj. przebudowę mostu kolejowego 

na drogowy wraz z budową niezbędnych dróg 

dojazdowych, jak też rewitalizację parku 

miejskiego w Krapkowicach – Otmęcie, realizacja 

przedmiotowego wniosku uzależniona będzie od 

posiadanych środków. 
 

 

19 18.12.2019 Komisja  
Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o uzupełnienie tłuczniem ubytków  

w drodze- ul. Stawowa w Dąbrówce Górnej. 

 

 

 

  

Werner 

Koppe 

Wydz.GKI Wniosek zrealizowany  w 2019 r. oraz ponownie 

w 2020 roku uzupełniono tłuczniem ubytki  

i zagęszczono 
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        WNIOSKI  PORZĄDKOWE   

 

Lp. Data 

posiedzenia 

Rodzaj 

Posiedzeń. 

 

Treść wniosku 

 

Kto zgłosił 

Kto 

realizuje 

Informacja o sposobie  

realizacji wniosku 

1.   
18.02.2019 

 

 
Komisja 

Edukacji,  

Kultury 

i Sportu 

 

 

Wnioskowano o podjęcie działań zmierzających do 

poprawienia bezpieczeństwa uczniów 

przechodzących na przejściach dla pieszych na ul: 

Szkolnej, Gimnazjalnej , Żeromskiego. 

Ireneusz 

Żyłka 

Jagoda 

Makselon  

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 roku. 

Na przejściu  dla pieszych przy ul. Szkolnej zostaną 

zamontowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz 

odnowione i uzupełnione  istniejące oznakowanie 

pionowe.          Kwestia bezpieczeństwa pieszych na  

ul. Gimnazjalnej  była już wcześniej  konsultowana  

z Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach,  która 

została poproszona o wyrażenie opinii dla zasadności 

montażu progu zwalniającego  na przedmiotowym 

terenie. W odpowiedzi  na wniosek i  po dokonaniu 

wizji lokalnej stwierdzono, że przedmiotowy odcinek 

drogi ul. Gimnazjalnej objęty jest strefą zamieszkania, 

na której obowiązuje maksymalna prędkość 20km/h, 

zgodnie z prawem o ruchu drogowym  w strefie 

zamieszkania piesi mogą korzystać z całej szerokości 

drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdami.  

W związku z powyższym wyklucza się zasadność 

realizacji przedmiotowego wniosku. 
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2.   

18.02.2019 
Komisja 

Edukacji,  

Kultury 
i Sportu 

 

Wnioskowano o zobowiązanie Firmy Tauron do 

uporządkowania terenów gminnych  

po przeprowadzeniu prac budowlanych. 

Dariusz 

Kandziora  

 

 

Wydz.GKI  

 

 

 

Wniosek zrealizowano. 

3.   

19.02.2019  
 

Komisja 

Spraw 

Społecznych  

 

 

Wnioskowano o rozważenie przeniesienia ramp 

 z Placu Gagarina na Plac Eichendorffa 

w Krapkowicach.  

Karolina 

Dziuk 

 

 

Wydz.GKI 

 

 Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe urządzenia  nie 

spełniają obecnych  norm i  nie posiadają certyfikatów 

w  zakresie bezpieczeństwa  zostaną  usunięte. Brak 

w/w atestów uniemożliwia  przeniesienie ich na 

wskazaną lokalizację, jak również inny teren 

rekreacyjny. 

 

 

4.   
19.02.2019 

 
Komisja 

Spraw 

Społecznych  

 

 

 

 

 

Wnioskowano o zobowiązanie Zarządu Dróg 

Wojewódzkich do naprawy bariery ochronnej przy 

skrzyżowaniu ul. Górnej z ul. Ks Koziołka      

 w Krapkowicach (obok przejścia dla pieszych). 

 

Józef 

Brzozowski 

 

 

 

Wydz.GKI 

  

 

Wniosek zrealizowano. 

 

 

 

 

5.  19.02.2019 
 

 

    
Komisja 

Spraw 

Społecznych  

 

 

 

Wnioskowano o rozważenie utworzenia ulicy 

Damrota drogą jednokierunkową  (od ulicy 

Kilińskiego do ulicy Ks. Duszy). 

 

 

Jarosław 

Waligóra  

 

Wydz,GKI 
Zlecono wykonanie projektu zmiany organizacji 

ruchu ul. Damrota na jednokierunkową (zgodnie  

z wnioskiem od ul. Kilińskiego do ul. Ks.Duszy).   

Po sporządzeniu  w/w projektu, dokumentacja  

zostanie przedstawiona na Komisji Bezpieczeń- 

stwa Ruchu Drogowego. Wprowadzenie stałej 

zmiany organizacji ruchu planowane jest w 2020 

roku. . 
6.   

19.02.2019 
 

 
Komisja 

Spraw 

Społecznych  

 

 

Wnioskowano o uporządkowanie terenu 

 na Os. Fabrycznym.  

 

Ireneusz 

Żyłka  

 

ZGKiM 

 

 Wniosek zrealizowano. 
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7.   

19.02.2019 
 

Komisja 

Spraw 

Społecznych  

 

 

 

 

Wnioskowano o patrolowanie  przez 

funkcjonariuszy Policji w godzinach porannych 

ulic:  Szkolnej, Gimnazjalnej, Żeromskiego             

w Krapkowicach – kierowcy dokonują postojów      

w niedozwolonych miejscach oraz poruszają się      

z nadmierną prędkością.  

 

Ireneusz 

Żyłka  

 

Policja  

 

  

Ustalone miejsca zostały objęte kontrolą doraźną przez 

funkcjonariuszy Policji. 

8.   
19.02.2019  

 
Komisja 

Spraw 

Społecznych  

 

 

 

 

Wnioskowano o dokonywanie kontroli prędkości 

samochodów poruszających się po ulicach              

w rejonie stadionu „Unia” oraz ulicą Słowackiego    

w Krapkowicach . 

 

 

Karolina 

Dziuk 

 

 

Policja  

 

 Ustalone miejsce zostało objęte kontrolą doraźną 

przez funkcjonariuszy Policji. 

 

9.   
21.02.2019 

 

 
Komisja 

Gospodarki  

i Finansów   

 

  

Wnioskowano o zwrócenie się do zarządcy  

w sprawie naprawy ubytków w murze cmentarza  

parafialnego w Otmęcie oraz o odnowienie               

i dostawienie ławek  na cmentarzu komunalnym. . 

Anna 

Wójcik 

Andrzej 

Warzecha 

 

Wydz.GKI 

 

 

Wnioski dotyczące muru cmentarza parafialnego         

w Otmęcie oraz  dostawienie  i odnowienie ławek na 

cmentarzu komunalnym w Krapkowicach zostały 

zrealizowane. 

 

10.   
15.04.2019 

 
Komisja  

Edukacji, 

Kultury i 

Sportu 

 

Wnioskowano o regularne opróżnianie pojemników 

na odpady komunalne w punktach selektywnej 

zbiorki odpadów komunalnych oraz                          

o zamontowanie kamery w PSZOK-u przy              

ul. Piastowskiej w Otmęcie.  

 

Dariusz 

Kandziora  

 

Wydz.GGR 

 

Wniosek zrealizowano. 

11.   
16.04.2019 

 
Komisja 

Spraw 

Społecznych  

 

 

Wnioskowano o dokonanie kontroli firmy przy 

 ul. Kamiennej w Krapkowicach pod kątem 

spalanych substancji.  

 

Anna 

Wójcik  

 

Straż 

Miejska 

Straż  Miejska dokonuje kontroli pod względem 

spalanych substancji, z własnej inicjatywy jak również 

na zgłoszenia mieszkańców.  
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12.  16.04.2019 
 

 
Komisja 

Spraw 

Społecznych 

 

  

Wnioskowano o częstsze dokonywanie kontroli 

jakości dymów przy użyciu drona. 

 

Anna 

Wójcik  

 

 

Straż 

Miejska  

11 stycznia 2019r. kontrola również przy użyciu drona 

– w trakcie tych działań nie stwierdzono uchybień. 

Na sierpień 2019 r. zaplanowano rozmowy dot. 

ustalenia terminu kontroli w okresie od września            

do grudnia 2019rprzy użyciu drona.- jednorazowa 

sesja, to koszt ok.4 tys.zł.- niezależnie od pomiarów 

przy użyciu drona, strażnicy będą reagowali na 

zauważane nieprawidłowości podczas spalania 

substancji zabronionych. 

 

 

13.   
16.04.2019 

 

 
Komisja 

Spraw  

Społecznych   

 

 

 

Wnioskowano o odnowienie znaków poziomych 

(linii parkingowych) przy ul. Sądowej                 

 w Krapkowicach. 

 

 

Ireneusz 

Żyłka  

 

 

Wydz.GKI 

 

Zlecono wykonawcy do realizacji. 

 

 

14.  17.04.2019  
Komisja 

Gospodarki 

 i Finansów 

 

Wnioskowano o uzupełnienie wykazu obiektów 

zagrożonych zalaniem o obiekt stacji paliw  Lotos 

w Żywocicach, przy DK 45. 

Arnold 

Joszko 

Wydz.SO Wnioskowany obiekt- stacja paliw LOTOS                   

w Żywocicach został ujęty w wykazie obiektów 

zagrożonych zalaniem.  Informacja została przekazana 

do Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej 

w Krapkowicach w celu uwzględnienia  obiektu jako 

zagrożonego zalaniem. 

15.   
29.05.2019 

 
Komisje 

Połączone 

 

Wnioskowano o podjęcie działań zmierzających do 

uporządkowania miejsca po tablicy pamiątkowej,  

w murze zabytkowym przy Krapkowickiej Baszcie.  

 

 

 

Andrzej 

Krajka 

Ireneusz 

Żyłka  

 

Wydz.GKI 

 

Z uwagi na fakt , iż  mur obronny wpisany jest do 

rejestru zabytków województwa opolskiego konieczne 

było uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego od 

Wojewódzkiego Opolskiego Konserwatora Zabytków 

w Opolu, które otrzymano dnia 08.07.2019 r. – 

wniosek zrealizowano. 

 

 

16.  29.05.2019  
Komisje 

Połączone 

 

Wnioskowano o ustawienie dodatkowych dwóch 

lamp oświetleniowych przy ul. Granicznej, tak aby 

oświetlały ulicę Kwiatową w Dąbrówce Górnej . 

 

Werner 

Koppe 

Wydz. GKI Oświetlenie ulicy Kwiatowej w Dąbrówce Górnej nie 

leży w kompetencji  gminy- ulica ta jest drogą 

prywatną. Zgodnie z art.18 ust.1 pkt.2i3 ustawy Prawo 

Energetyczne z 10.04.1997r., do zadań własnych 

gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektr. 
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należy planowanie i finansowanie oświetlenia 

znajdujących się na terenie gminy: miejsc 

publicznych, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg 

woj., dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi 

ekspresowe przebiegających w granicach terenu 

zabudowy, części dróg krajowych, innych niż 

autostrady i drogi ekspresowe wymagających 

odrębnego oświetlenia.  

 

17.  24.06.2019   
 

Komisja 

Edukacji 

Kultury 

i Sportu  

 

 

Wnioskowano o odnowienie znaków 

informacyjnych z nazwami miast partnerskich oraz 

uzupełnienie tych znaków o miasto ”Partizanske”. 

Maria 

Karwecka 

Wydz.     

OST 

Zadanie będzie wykonane. Odświeżenie  znaków oraz 

uzupełnienie planowane było już w zeszłym roku, 

jednakże z braku środków przełożono zadanie na 

kolejny rok budżetowy. W chwili obecnej podjęto 

rozmowy z firmą, która podejmie się wykonania 

zadania i nowe drogowskazy powinny być gotowe 

jeszcze w tym roku.  

Wniosek zrealizowano. 

 

18.   
25.06.2019 

 
Komisja 

Spraw 

Społecznych 

 

Wnioskowano o ustawienie lamp oświetleniowych 

na łączniku ulicy Krasickiego    z ulicą Chopina  

w Krapkowicach.  

 

Maria 

Karwecka  

 

 

Wydz. GKI 

W wyniku dokonanej wizji lokalnej stwierdzono 

zasadność wybudowania linii oświetlenia ulicznego      

w ciągu łącznika pomiędzy ul.Krasickiego,                    

- ul.Chopina w Krapkowicach (dz.nr 15/20).Realizacja 

inwestycji wymaga jednak opracowania dokumentacji 

projektowej, uzyskania odpowiednich zgód i pozwoleń 

oraz przeprowadzenia procedury przetargowej, co nie 

było zaplanowane w br. budżetowym. Realizacja 

zadania będzie zatem zależała od  dostępnych środków 

finansowych w budżecie gminy w  następnych latach. 

19.  26.06.2019  
Komisja 

Gospodarki 

 i Finansów 

 

Wnioskowano o ustawienie betonowego kosza na 

śmieci przy przejściu dla pieszych przy             

ul. Kilińskiego w Krapkowicach.  

Artur Thiel Wydz.GKI  

Wniosek zrealizowano.  

20.  26.06.2019 Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

 

Wnioskowano o podjęcie działań względem dwóch 

„wysuszonych” drzew klonu przy ul. Zuga  

w Rogowie Opolskim . 

Artur Thiel  Wydz. 

GGR 

Drzewa usunięto w ramach prac przy zieleni miejskiej 

w lutym 2020 r. 

 



15 

 

21.  26.06.2019 Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

Wnioskowano o ustawienie koszy na śmieci przy 

ławkach przy ul. Przybrzeżnej w Krapkowicach 

(obok terenu widokowego). 

Artur Thiel Wydz.GKI Wniosek zrealizowano. 

22.  26.06.2019 Komisja 

Gospodarki  

i Finansów 

 

Wnioskowano o rozważenie utworzenia łąk 

kwietnych na terenie m. Krapkowice.  

 

Karolina 

Dziuk  

Wydz. GKI W ramach programu pilotażowego dnia  22 maja 

2020 r. na terenie za  miejską pływalnią zasiano 

27 różnych traw, ziół i kwiatów. W przyszłości 

planuje się również systematycznie poszerzać 

lokalizację  łąk kwietnych w Krapkowicach. 
 

23.  23.09.2019 Komisja 

Edukacji 

Kultury 
i Sportu  

 

Wnioskowano o uporządkowanie kwietników przy 

ul. Wolności w  Krapkowicach (na przeciwko 

pomnika Ofiar Wojen). 

Anna 

Wójcik 

Wydz.GKI Wniosek zrealizowano. 

24.  23.09.2019  Komisja 

Edukacji 

Kultury 
i Sportu  

 

Wnioskowano o odnowienie nazwy umiejscowionej 

nad wejściem na Stadion KS Unia.  

Ireneusz 

Żyłka 

Spółka 

DELFIN 

Wniosek zrealizowano. 

25.  23.09.2019  Komisja 

Edukacji 

Kultury 
i Sportu  

 

Wnioskowano o ustawienie ławki oraz kosza przy 

wejściu do Punktu Konsultacyjno- 

Terapeutycznego przy ul. Krasickiego 4 

w Krapkowicach oraz o zwrócenie się z prośbą  

do osoby prowadzącej ten punkt w sprawie 

uporządkowania parkowania samochodów  

przez uczestników- w czasie trwania spotkań 

terapeutycznych  uczestnicy  blokują miejsca 

parkingowe mieszkańcom bloku Krasickiego 4. 

Dariusz 

Kandziora  

Wydz .GKI 

OPS 

Ustawienie ławek oraz koszy jest możliwa jedynie 

 w przypadku uzyskania zgody od wszystkich 

właścicieli obiektu.             

Ośrodek  Pomocy Społecznej przekazał informację 

uczestnikom  spotkań w Punkcie Konsultacyjno- 

Terapeutycznym przy ulicy Krasickiego 4 o nie 

parkowaniu i nie zajmowaniu miejsc postojowych 

mieszkańcom bloku przy tej ulicy. 

 

26.  23.09.2019  Komisja 

Edukacji 

Kultury 
i Sportu  

 

Wnioskowano o wykonanie podjazdu dla wózków 

przy schodach Publicznego Przedszkola Nr 6  

w Krapkowicach. 

Dariusz 

Kandziora 

Wydz.OiK 

GKI 

Na zlecenia  dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 6 

w Krapkowicach został wykonany projekt podjazdu na 

kwotę 25 tys. zł. Brak zabezpieczenia środków 

finansowych w budżecie PP Nr 6 w Krapkowicach na 

realizację zadania w 2020 roku. 
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27.  24.09.2019 Komisja 

Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o usunięcie konaru drzewa 

przechylającego się na ogrodzenie terenu  Miejskiej 

i Gminnej Biblioteki Publicznej, przy WTZ. 

Andrzej 

Warzecha 

Wydz.GGR Wniosek zrealizowano. Po uzgodnieniu w wydziale 

GGR i wizji w terenie, prace zostały wykonano we 

własnym zakresie przez WTZ. 

28.  24.09.2019 Komisja 

Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o przesunięcie stojaka na rowery       

w celu uzyskania dodatkowego miejsca 

parkingowego przy Baszcie w Krapkowicach.  

Karolina 

Dziuk 

Wydz.GKI Wniosek zrealizowano. 

29.  24.09.2019 Komisja 

Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano o dokonanie kontroli wykonanych 

prac remontowych na alei cmentarza komunalnego 

w Krapkowicach oraz zobligowanie firmy do 

uporządkowania terenu cmentarza po zakończeni 

robot budowlanych.  

Anna 

Wójcik 

Wydz.GKI Wniosek zrealizowano. 

30.  24.09.2019 Komisja 

Spraw 

Społecznych 

Wnioskowano aby przy wjazdach na osiedle 

domków jednorodzinnych przy ul. Górnej                 

i Żeromskiego w Krapkowicach zostały ustawione 

tablice informacyjne „dotyczy całego osiedla” – 

tablice te należy ustawić pod znakami drogowymi 

ograniczającymi prędkość poruszania się 

samochodów.  

Józef 

Brzozowski 

Wydz.GKI W przedmiotowej sprawie  zwrócono się do 

Komendy powiatowej w Krapkowicach o 

wydanie opinii w zakresie zmiany organizacji 

ruchu polegającej na wprowadzeniu ograniczenia 

prędkości do 40 km/h w ciągu ul. Górnej oraz ulic 

przyległych w m. Krapkowice. W odpowiedzi na 

wniosek otrzymano negatywną opinię  

uargumentowaną faktem istnienia na ul. Górnej 

dwóch progów zwalniających, które ograniczają 

prędkość do 20km/h oraz faktu, że na w/w 

obszarze  znajdują się skrzyżowania  

równorzędne, które również wymuszają 

ograniczania prędkości. W związku z powyższym  

brak jest uzasadnienia dla realizacji 

przedmiotowego oznakowania. 
31.  25.09.2019 Komisja 

Gospodarki 
i Finansów   

Wnioskowano o naprawę urządzeń  na placu zabaw 

w Gwoździcach. 

Artur Thiel 

 

Wydz.GKI Wniosek zrealizowano. 
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32.  25.09.2019 Komisja 

Gospodarki 
i Finansów   

 

Wnioskowano ponownie o ustawienie trzech lamp 

oświetleniowych przy ul, Bocznej w Gwoździcach 

oraz jednej lampy oświetleniowej przy ul. Opolskiej 

w Gwoździcach (obok budynku byłej szkoły)  

 

Artur Thiel 

Wydz.GKI Wykonanie oświetlenia drogowego wymaga 

opracowania dokumentacji i przeprowadzenia 

procedury przetargowej. Realizacja zadania będzie 

zależna od środków dostępnych w budżecie. 

33.  18.11.2019 Komisja 

Edukacji,  

Kultury 
 i Sportu 

Wnioskowano o rozważenie przekształcenia terenu 

do gry w paintballa na teren pod wybieg dla psów- 

ul. Wrzosów w Krapkowicach. 

Ireneusz 

Żyłka  

Spółka 

DELFIN 

Decyzja o zagospodarowaniu terenu sportowo –

rekreacyjnego przy ul. Wrzosów 2 (paintball) zostanie 

podjęta z nowym rokiem 2020 wraz z przejęciem 

zarządzania Spółki DELFIN przez nowego Prezesa. 

34.  16.12.2019 Komisja 

Edukacji,  

Kultury 
 i Sportu 

Wnioskowano, aby w miarę możliwości 

finansowych zamontować  lampy oświetleniowe na 

boisku sportowym przy ZS-PNr 4 w Krapkowicach. 

Dariusz 

Kandziora 

Wydz. 

Oświaty  

I Kultury 

Zamontowanie lamp oświetleniowych na wskazanym 

terenie zostanie uwzględnione w planie remontów na 

lata 2020-2021. 

35.  17.12.2019 Komisja 

Spr.Społ 
Wnioskowano o odnowienie oznakowania strefy 

parkowania (linii poziomych) na ul. Sądowej          

w Krapkowicach. 

Ireneusz 

Żyłka 

Wydz.GKI Przekazano do realizacji Wykonawcy.  

36.  17.12.2019 Komisja 

Spr.Społ 
Wnioskowano o podjęcie działań zmierzających do 

oddzielenia chodnika od pasa  drogi-ul.Ks.Koziołka 

w Krapkowicach w celu zapewnienia 

 bezpieczeństwa ruchu pieszego . 

Jozef 

Brzozowski  

Wydz.GKI Dnia 13.01.2020 r. przekazano  wniosek Radnego do 

Zarządu  Dróg Wojewódzkich w Opolu, celem zajęcia 

stanowiska w przedmiotowej sprawie. Organ 

przekazała sprawę do Marszałka Województwa 

Opolskiego, który w odpowiedzi  na złożony wniosek 

poinformował  nas, iż: przedmiotowa kwestia poddana 

została analizie, na posiedzeniu Komisji 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w skład której 

wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego, Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Opolu i Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Opolu, która negatywnie zaopiniowała przedmiotowy 

wniosek. Ulica Ks. Koziołka zlokalizowana jest  

w dzielnicy ,,OTMĘT”, gdzie na początku i końcu 

swojego przebiegu (teren zieleni za mostem nad Odrą 

oraz od ul. Górnej przed wiaduktem nad autostrada  

A-4) chodnik nie biegnie bezpośrednio przy drodze, 

lecz jest oddalony pasem zieleni. Pozostała części ul. 

Ks. Koziołka biegnie praktycznie przez ścisłą 

zabudowę miejską Krapkowic, gdzie nie ma 
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możliwości oddzielenia chodnika od jezdni.  

Pas drogowy DW nr 409, w miejscu zabudowy, 

ograniczony jest poprzez nieruchomości 

zlokalizowane przy drodze, dlatego też nie ma 

możliwości na jego przebudowę i oddalenie od jezdni 

pasem zieleni czy też w inny sposób (np. barierami 

drogowymi). W przypadku gdy nie ma możliwości 

oddalenia chodnika od jezdni, chodnik może zostać 

usytuowany bezpośrednio przy jezdni, pasie 

postojowym lub zatoce postojowej lecz powinien  być 

wyniesiony ponad ich krawędź na wysokość od 6 cm 

do 16 cm i oddzielony krawężnikiem. Ustalenie to nie 

dotyczy przejść dla pieszych, przejazdów dla 

rowerzystów 

oraz zjazdów. 

37.  17.12.2019 Komisja 

Spr.Społ 
Wnioskowano, aby w miarę możliwości 

finansowych zamontować lampę oświetleniową na 

przedłużeniu ul. Żeromskiego w Krapkowicach. 

Andrzej 

Warzecha 

Wydz.GKI Z uwagi na rozpoczętą jeszcze w 2018 roku 

realizacją dużych i strategicznych dla całego 

miasta i gminy oraz kosztownych projektów 

inwestycyjnych tj. przebudowę mostu kolejowego 

na drogowy wraz z budową niezbędnych dróg 

dojazdowych, jak też rewitalizację parku 

miejskiego w Krapkowicach – Otmęcie, realizacja 

przedmiotowego wniosku uzależniona będzie od 

posiadanych środków. 
38.  18.12.2019 Komisja  

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o odnowienie znaków poziomych na 

ulicach Kani i Parkowej w Krapkowicach oraz 

poszerzenie istniejącego miejsca zakazującego 

parkowania samochodów na ul. Sienkiewicza          

w Krapkowicach ( przy drzewie). 

Bernard 

Friedla 

Wydz.GKI Odnowienie znaków poziomych na ul. Kani i 

Pocztowej w Krapkowicach przekazano do realizacji 

Wykonawcy znakowania poziomego. 

W sprawie poszerzenia istniejącego miejsca 

zakazującego parkowania samochodów na ul. 

Sienkiewicza w Krapkowicach (przy drzewie) trwają 

ustalenia. 
 

39.  18.12.2019 Komisja  
Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o montaż jednej lampy 

oświetleniowej na ul. Wyzwolenia w Dąbrówce 

Górnej. 

Werner 

Koppe 

Wydz.GKI Gmina posiada dokumentację projektową na 

rozbudowę oświetlenia ulicznego  na 

przedmiotowym odcinku drogi. Z uwagi na 

rozpoczętą jeszcze w 2018 roku realizacją dużych 
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i strategicznych dla całego miasta i gminy oraz 

kosztownych projektów inwestycyjnych tj. 

przebudowę mostu kolejowego na drogowy wraz 

z budową niezbędnych dróg dojazdowych, jak też 

rewitalizację parku miejskiego w Krapkowicach – 

Otmęcie, realizacja przedmiotowego wniosku 

uzależniona będzie od posiadanych środków.  
 

40.  18.12.2019 Komisja  
Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o naprawę uszkodzonego dachu 

wiaty przystankowej w Dąbrówce Górnej. 

Werner 

Koppe 

Wydz.GKI Wniosek zrealizowano. 

 

 

 

      WNIOSKI  ORGANIZACYJNE   

 

Lp. 

 

Data 

posiedzenia 

Rodzaj 

Posiedzeń. 

                      Treść wniosku Kto zgłosił Kto 

realizuje 

Informacja o sposobie realizacji wniosku 

 

1 
 

19.02.2019 

Komisja 

Spraw 

Społ. 
 

 

 

Wnioskowano o przedstawienie informacji  

nt. możliwości budowy cmentarza 

w Krapkowicach.  

 

Arnold 

Joszko  

 

 

Wydz.  

GKI 

 

Informacja została przekazana radnym i omówiona na 

Komisji Spraw Społecznych w dniu 16.04.2019 r. 

 

 

 

2 

 
15.04.2019 

 
Komisja 

Edukacji 

Kultury 

i Sportu 

 

Wnioskowano o przygotowanie w jednostkach 

kulturowych ofert dla dzieci i młodzieży  na czas 

strajku nauczycieli- ofertę należy upublicznić na 

stronach internetowych oraz na portalu 

społecznościowym . 

 

 

Dariusz 

Kandziora 

 

 

Wydz. 

Oświaty 

 i Kultury  

 

 

Wniosek zrealizowano- data modyfikacji  

16.04.2019r, data publikacji 15.04.2019r. 

 

3 16.04.2019 Komisja 

Spraw 

Społ. 
 

 

Wnioskowano, aby przed rozpoczęciem sezonu 

grzewczego została rozpowszechniona Informacja nt. 

możliwości kontrolowania palenisk domowych przez 

Straż  Miejską.  

 

Anna  

Wójcik 

Wydz.GGR 

Straż 

Miejska  

Straż Miejska, przed rozpoczęciem okresu 

grzewczego, poprzez stronę internetową umig, prasę 

lokalną, będzie informowała  mieszkańców                 

o  planowanych działaniach w zakresie kontrolowania 

palenisk domowych. 
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4 
 
16.04.2019 

 

 
Komisja 

Spraw 

Społ. 

 

 

 

Wnioskowano, aby komisja Edukacji, Kultury            

i Sportu ustaliła wiodące dyscypliny sportu  oraz 

wypracowała priorytety na podstawie których będą 

przyznawane środki finansowe na działalność 

klubów i stowarzyszeń.  

Maria 

Karwecka  

Przewodniczący 

Komisji,  

Edukacji, 

Kultury 

i Sportu 

Ustalenie wiodących dyscyplin sportu oraz 

wypracowanie priorytetów, na podstawie których będą 

przyznawane środki finansowe na działalność klubów     

i stowarzyszeń Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  

dokonana w IV kw.2019r., przed ogłoszeniem 

konkursu ofert i projektów dla organizacji 

pozarządowych. 

 

 

 

5 

 

 

 
16.04.2019 

 
Komisja 

Spraw 

Społ. 

 

Wnioskowano o zorganizowanie wizji lokalnej 

cmentarzy oraz terenów przeznaczonych pod  

cmentarz celem wyznaczenia jednej lokalizacji pod 

budowę cmentarza komunalnego. 

 

Komisja  

 

Przewodniczący 

Komisji 

Spraw Społ. 

 

 

Wizję lokalną wskazanych  terenów przeprowadzono. 

 

 

6 

 

 

 

 
16.04.2019 

 
Komisja 

Spraw 

Społ. 

 

 

Wnioskowano o przygotowanie Informacji  nt. zasad 

działalności i funkcjonowania żłobków publicznych   

i żłobków prywatnych- informację należy przesłać 

radnym. 

 

Karolina 

Dziuk   

 

 

Wydz. 

Oświaty 

i Kultury 

 

 

Wniosek zrealizowano-  21.05.2019r. 

 

7 

 

17.04.2019   
Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

Wnioskowano o rozważenie zorganizowania     

w okresie letnim warsztatów nauki jazdy na rolkach . 

 

Andrzej 

Małkiewicz   

 Spółka    

  Delfin 

W dniach 13 lipca oraz 20 lipca 2019 r. w godz.10.oo-

12.oo zaplanowane zostały zajęcia nauki                       

i doskonalenia jazdy na rolkach. Zajęcia, które 

prowadził Pan Andrzej Małkiewicz zostały 

przeprowadzone na terenach rekreacyjno- sportowych 

przy ul. Wrzosów w Krapkowicach.  

W dniu 13.07.2019 r.-udział wzięło 6 uczestników        

( z powodu obfitych opadów deszczu zajęcia trwały 

ok.40 min.; w dniu 20.07.2019 r.-udział wzięło 2 

uczestników (zajęcia trwały pełne 2 godziny). 

 

 

 

8 

17.04.2019    
Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

 

Wnioskowano o przygotowanie na Sesję RM 

projektu uchwały w spr. uchylenia uchwały nr 

IV/39/2010 RM w Krapkowicach z 21.02.2019 r w 

sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej w drodze przetargu . 

Józef 

Brzozowski  

Wydz. 

GGR  

Wniosek zrealizowany. Na wszystkie Komisje Rady 

Miejskiej została przygotowana pełna informacja dot. 

przedmiotowej uchwały. Stanowisko komisji było 

takie, aby nie przygotowywać uchwały w sprawie  

uchylenia uchwały nr IV/39/2019 z dnia 21.02.2019r.   
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9 

 

 

 

29.05.2019     
Komisje 

Połączone 

   

 

 

Wnioskowano, aby w przyszłym roku, przed 

przystąpieniem do opracowania Raportu o stanie 

gminy, został przygotowany projekt uchwały       

w sprawie określenia szczegółowych wymogów dot. 

raportu. 

Andrzej  

Małkiewicz  

Sekretarz 

Miasta  

 

 

Projekt uchwały sporządzono- radni odstąpili od 

podjęcia uchwały.  

 

10 

 

 

 

 

 

 

 
24.06.2019     

 

  
Komisja 

Edukacji 

Kultury 

i Sportu  

 

 

Wnioskowano o wyróżnienie uczniów, którzy 

otrzymali komplet punktów z egzaminów  

gimnazjalnych i ósmoklasisty.  

 

Maria 

Karwecka  

 

Wydz. 

Oświaty  

i Kultury 

 

Uczniowie, którzy otrzymali wysokie wyniki         

z egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty 

zostali wyróżnieni podczas uroczystości Miejsko-

Gminnego Zakończenia Roku Szkolnego 

2018/2019, które odbyło się w dniu 18 czerwca 

2019 roku w Krapkowickim Domu Kultury. 

Ogólnie za bardzo dobre wyniki osiągnięte na 

egzaminach wyróżniono 35 uczniów. Najwyższy 

średni wynik z egzaminu gimnazjalnego uzyskał 

uczeń klasy gimnazjalnej Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach – 94% 

poprawnych odpowiedzi. Najwyższy średni 

wynik z egzaminu ósmoklasisty uzyskał uczeń 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w 

Krapkowicach – 96% poprawnych odpowiedzi.   

W przyszłym roku szkolnym zostanie 

uwzględniony wniosek dotyczący wyróżniania 

uczniów, którzy otrzymali maksymalną liczbę 100 

punktów z poszczególnych części egzaminu 

ósmoklasisty. 
 

 

11  
25.06.2019 

 
Komisja 

Spraw 

Społ.   

 

 

 

Wnioskowano o zorganizowanie referendum      

w sprawie wyboru lokalizacji pod budowę cmentarza 

komunalnego w Krapkowicach- informację nt 

przeprowadzenia referendum nagłośnić w mediach.  

 

Karolina 

Dziuk  

Sekretarz 

Miasta  
Podstawowe zasady organizacji referendum 

lokalnego. Po pierwsze żeby w danej gminie 

wniosek referendalny był rozpatrzony trzeba 

zebrać pod nim podpisy 10% mieszkańców. Jeśli 

referendum się nawet odbędzie to o jego ważności 

decydują progi wyborcze. Przykładowo jeśli 
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referendum merytoryczne (w innych sprawach niż 

odwołania) ma być ważne to musi w nim 

zagłosować przynajmniej 30% mieszkańców. 

Praktyka pokazuje, że tylko w wyjątkowych 

sytuacjach taki warunek zostaje spełniony. 

Dotychczas jednym ze sposobów na zwiększenie 

frekwencji w referendach lokalnych było 

przeprowadzenie takiego głosowania równolegle 

z innymi wyborami np. prezydenckimi, 

parlamentarnymi lub samorządowymi. Taki 

manewr zdecydowanie zwiększał 

prawdopodobieństwo, że referendum będzie 

ważne. Łączyć referendów z innymi wyborami 

już nie można. Zakaz taki wprowadziła ustawa    

z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – 

Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw , 

która znowelizowała ustawę z dnia 15 września 

2000 r. o referendum lokalnym. Zmiana w 

ustawie referendalnej polegała na dodaniu 

artykułu 8a, który stanowi: „Art. 8a. 1. 

Referendum nie zarządza się na dzień, na który 

zarządzone zostały wybory do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybory Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Parlamentu 

Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

wybory do organów stanowiących jednostek 

samorządu terytorialnego lub wybory wójtów 

(burmistrzów, prezydentów miast). 2. Przepis ust. 

1 nie dotyczy zarządzenia referendum na dzień, na 

który zarządzone zostały wybory uzupełniające do 

Senatu, przedterminowe, uzupełniające lub 

ponowne wybory do organów stanowiących 

jednostek samorządu terytorialnego lub wybory 
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do nowego organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego, a także 

przedterminowe lub ponowne wybory wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta).” Prawie 

wszystkie koszty dotyczące organizacji 

referendum lokalnego pokrywa samorząd, dlatego 

Państwowa Komisja Wyborcza nie monitoruje 

tych wydatków. Z budżetu państwa poprzez 

Krajowe Biuro Wyborcze finansowane są 

działania komisarza wyborczego, który m.in. bada 

wiarygodność podpisów osób popierających 

wniosek o przeprowadzenie referendum                

i sprawdza poprawność wyników głosowania. 

Komisarz wyborczy zarządza również 

drukowanie na koszt państwa kart do głosowania. 

Pozostałe koszty organizacji referendum pokrywa 

samorząd. Koszt organizacji referendum 

lokalnego jest porównywalny do kosztu 

przeprowadzenia wyborów dom Parlamentu 

Europejskiego na który otrzymaliśmy dotację      

w wysokości ponad 34.000 zł (bez druku kart) 

 
 

 

12 

 

 

 

 

 
25.06.2019     

 

 

 
Komisja 

Spraw 

Społ. 

 

 

Wnioskowano o wystosowanie do Marszałka 

Województwa pisma w sprawie przedstawienia 

rozdziału środków publicznych na inwestycje 

drogowe w podziale na poszczególne gminy         

i powiaty na terenie woj. opolskiego. 

 

Andrzej 

Małkiewicz  

 

 

Wydz.GKI 

 

 

Wniosek zrealizowano.  

 

 

13 25.06.2019  
Komisja 

Spraw 

Społ.   

 

 

Wnioskowano, aby informować radnych 

o terminach spotkań z przedstawicielami Zarządu 

Dróg Wojewódzkich, na których będą przedstawiane 

potrzeby remontowe dróg wojewódzkich na terenie 

gminy Krapkowice . 

Józef 

Brzozowski 

Wyz.GKI Informacje będą przekazywane radnym na bieżąco. 
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14  

25.06.2019 

 

 

Komisja 

Spraw 

Społ. 

 

Wnioskowano o przedstawienie bilansu zadrzewienia 

w Mieście i Gminie Krapkowice.  

 

Karolina 

Dziuk 

 

 

 

Wydz.GGR 

 

Bilans zadrzewień gminnych na terenie miasta i gminy 

Krapkowice: 

- rok 2017 (usunięto 30 drzew, nasadzono 123 drzewa, 

2081 krzewów) 

- rok 2018 (usunięto 41 drzew, nasadzono 62 drzewa i 

213 krzewów) 

- rok 2019 (usunięto 47 drzew, nasadzono 46 

krzewów, opracowano koncepcję nasadzeń zieleni 

izolacyjnej przy działkach budowlanych powstałych w 

wyniku scalenia i podziału w Krapkowicach „Zielone 

osiedle 2020”).  

 
15 

 

 

25.06.2019 Komisja 

Spraw 

Społ.   

 

 

 

 

 

Wnioskowano o przedstawienie wykazu ulic nie 

podłączonych do kanalizacji na terenie miasta  

Krapkowice . 

Maria 

Karwecka  

Spółka        

WiK 

Ulice, wzdłuż których nie ma kanalizacji sanitarnej to: 

Młyńska, Wodna, Rodzinna, Kamienna, Słoneczna, 

część ulic: Limanowskiego, Wapiennej, Parkowej, 

końcówka ul.Chrobrego (powstające nowe budynki). 

Ogółem dostępu do kanalizacji sanitarnej  

w Krapkowicach nie posiada  ok. 35 budynków 

mieszkalnych i obiektów przemysłowych tj.1,4% 

wszystkich nieruchomości. W oparciu o posiadany 

projekt i pozwolenie budowlane w najbliższym czasie 

wybudowana zostanie kanalizacja w ul.Rodzinnej. 

Rozpoczęto również prace nad projektem kanalizacji 

sanitarnej obejmującym ulice: Słoneczną, Wapienną, 

Limanowskiego i Kamienną. 

 
16 26.06.2019 

 

 

Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

Wnioskowano o informowanie mieszkańców      

w Informatorze Gminnym  oraz na łamach gazet  

lokalnych (raz do roku) nt. taryf i cen usług dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Krapkowice- informacje przekazywać również  

radnym drogą e- mailową. 

Józef 

Brzozowski 

Spółka 

WiK 

Stosowne informacje zostaną opublikowane                    

i przekazane radnym na początku maja 2020 roku. 

Nowe ceny zgodnie z zatwierdzonymi taryfami  

wchodzą w życie z dniem 29.05.2020 r. 
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17 26.06.2019 

 

Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

 

Wnioskowano o rozważenie utworzenia programu 

umożliwiającego udzielanie bonifikaty przy zakupie 

gminnych działek budowlanych, dla osób które          

w określonym terminie wybudują dom. 

 

Andrzej 

Małkiewicz 

Wydz.GGR Przygotowano informację w przedmiotowej sprawie 

celem zajęcia stanowiska przez Komisję Gospodarki      

i Finansów oraz Komisję Spraw Społecznych.  Radni 

postanowili odstąpić od utworzenia programu. 

18 26.06.2019 Komisja 

Spraw 

Społ. 

 

Wnioskowano o wystosowanie  pisma do Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w sprawie uporządkowania po 

wycince drzew, wzdłuż drogi- ulica Strategiczna        

w Gwoździcach oraz w sprawie wprowadzenia 

zakazu poruszania się sprzętu po chodnikach podczas 

koszenia traw przy drogach wojewódzkich. 

 

Artur Thiel 

Werner 

Koppe 

Wydz.GKI Przedmiotowe wnioski zostały przekazane  do ZDW   

w Opolu. W odpowiedzi zapewniono nas, iż 

wykonawca  zobligował się do usunięcia zalegających 

na DW 424 Gwoździce – rz. Odra gałęzi do końca 

września. Natomiast w kwestii wprowadzenia zakazu 

poruszania się sprzętu po chodnikach podczas 

koszenia traw przy drogach wojewódzkich 

wykonawcy zostaną poinformowani, aby nie poruszali 

się po chodnikach ciężkim sprzętem, a w razie nie 

zastosowania się do wytycznych  zarządcy drogi będą  

wyciągane  konsekwencje. 

 
19 23.09.2019 Komisja 

Edukacji 

Kultury 

i Sportu  

 

Wnioskowano, aby rozważyć wprowadzenie do 

Baszty Krapkowickiej przedstawianie Historii 

Krapkowic osobom zwiedzającym. 

Andrzej 

Krajka 

KDK Na prośbę dyr. KDK  członkowie Towarzystwa 

Przyjaciół Krapkowic przygotują Historię Krapkowic   

i okolic. Na podstawie tej historii zostanie stworzona 

prezentacja multimedialna, której projekcja będzie 

odbywać się na 3 piętrze Baszty, przed wejściem na 

taras widokowy. 

 
20 23.09.2019 Komisja 

Edukacji 

Kultury 

i Sportu  

 

Wnioskowano o wystosowanie do Starostwa 

Powiatowego pisma w sprawie partycypacji kosztów 

przejazdu autobusów na trasie Krapkowice- Gogolin.                 

Dariusz 

Kandziora 

Wydz.GKI Kwestia utworzenia połączeń pomiędzy 

Krapkowicami i Gogolinem jest na etapie 

międzygminnych ustaleń. Szczegóły znane będą po 

uzgodnieniu planu integracji publicznego transportu 

zbiorowego na obszarze  Aglomeracji  Opolskiej. 

Będzie to podstawą doprecyzowania kosztów,              

a następnie po ich przeanalizowaniu wystosowany 

zostanie wniosek o współfinansowanie do Starostwa. 
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21 24.09.2019 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o wystosowanie apelu do wszystkich 

rad gmin ościennych w sprawie partycypacji  

w kosztach utrzymania działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Krapkowicach. 

Andrzej 

Małkiewicz 

Kierownik 

WTZ 

17.10.2019 roku - wystosowano pisma do  

przewodniczących rad, burmistrzów i wójtów gmin 

ościennych, podpisane przez przewodniczącą komisji 

Panią Karwecką; 30.11.2019r.wystosowano pismo 

Burmistrza Krapkowic do Burmistrza Zdzieszowic; 

07.11.2019 roku  odpowiedź wójta gminy Strzeleczki        

o deklaracji przekazania  4 tys. zł. w 2020 roku; 

18.11.2019 roku- odpowiedź przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach o przekazaniu pisma do 

rozpatrzenia przez  Burmistrza Zdzieszowic. 

 
22 24.09.2019 

 

Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o ponowne monitowanie do Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w sprawie naprawy bariery 

ochronnej przy skrzyżowaniu ul. Górnej  

z ul.Ks. Koziołka w Krapkowicach.  

Józef 

Brzozowski 

Wydz.GKI Wniosek zrealizowano. 

23 24.09.2019 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano ponownie o powiadamianie radnego     

o odbiorach prac remontowych, budowlanych w jego 

rejonie. 

 

Józef 

Brzozowski 

Wydz.GKI Radni będą informowani o bieżących odbiorach.  

 

 

 
24 24.09.2019 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Wnioskowano o zasięgnięcie opinii zarządców 

cmentarzy, proboszczów parafii oraz  mieszkańców  

w sprawie lokalizacji cmentarza komunalnego           

w Krapkowicach. 

Andrzej 

Małkiewicz 

Wydz.GKI  

W wyniku przeprowadzonych w styczniu 2020 r. 

konsultacji społecznych dotyczących wyboru 

lokalizacji przyszłego cmentarza komunalnego  

w Krapkowicach za ulicą Wrzosów głosowało 438 

osób (73% ważnych głosów), a za ulicą 

Limanowskiego 162 osoby (27% ważnych głosów). 

 
25 24.09.2019 Komisja 

Spraw 

Społ. 

Komisja nie przychyliła się do wniosku mieszkanki  

w sprawie utworzenia nowego przystanku 

autobusowego w pobliżu ulic Limanowskiego              

i Pocztowej w Krapkowicach. 

Komisja Wydz.GKI Decyzją Radnych wykreślono z Listy. 

26 25.09.2019  

Komisja 

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano  o zaproszenie radnych  RM                 

w Krapkowicach na uroczystość otwarcia nowo 

wybudowanego boiska sportowego przy ZSP Nr 4               

w Krapkowicach. 

Andrzej 

Małkiewicz 

Wydz. 

Oświaty  

i Kultury 

Wniosek zrealizowano. 

27 25.09.2019 Komisja 

Gospodarki 

Wnioskowano o wystosowanie pisma do Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w sprawie ustawienia lustra 

Werner 

Koppe 

Wydz.GKI  

Wystosowano pismo do ZDW w sprawie montażu 
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i Finansów drogowego na skrzyżowaniu  ulic DW 415-  

Sienkiewicza w Dąbrówce Górnej w celu ułatwienia 

wyjazdu samochodów z ul. Sienkiewicza oraz           

w sprawie utworzenia  przejścia dla pieszych na       

ul. Prószkowskiej w Dąbrówce Górnej  (obręb 

skrzyżowania ). 

lustra drogowego. Zarządcą ul. Prószkowskiej w 

Dąbrówce Górnej jest Gmina Krapkowice. Utworzenie 

przejścia dla pieszych wymaga opracowania projektu 

stałej zmiany organizacji ruchu oraz budowy 

dedykowanego oświetlenia. Realizacja inwestycji 

zależna będzie od środków dostępnych w budżecie. 

 
28 14 .11.2019 Komisje 

połączone 

Wnioskowano o zorganizowanie komisji 

poświęconej  omówieniu zagadnienia dotyczącego 

gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie 

Krapkowice. 

Marcin 

Misiewicz 

Wydz.GGR Wniosek zrealizowano. 

29 18.11.2019 Komisja 

Edukacji,  

Kultury 

 i Sportu 

Wnioskowano, aby kolejne informacje dot. procesu 

dydaktycznego i wychowawczego   

były przygotowywane bardziej szczegółowo. 

Anna 

Wójcik  

Wydz. 

Oświaty  

i Kultury 

Wniosek przyjęto do realizacji- wskazane informacje 

będą  b.szczegółowe. 

 

 

 
30 18.11.2019 Komisja 

Edukacji,  

Kultury 

 i Sportu 

Wnioskowano o przygotowanie na grudniową Sesję 

Rady Miejskiej w Krapkowicach, Apelu do 

Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie 

podwyższenia subwencji na realizację zadań 

oświatowych  w Gminie Krapkowice.  

Maria 

Karwecka  

Wydz. 

Oświaty  

i Kultury 

Wnioskowany Apel zostanie przygotowany do m-ca 

lipca 2020 r. 

 

 

 

 
31 18.11.2019 Komisja 

Edukacji,  

Kultury 

 i Sportu 

Wnioskowano o zamieszczanie na bieżąco, na stronie 

internetowej Krapkowickiej Spółki DELFIN 

informacji nt. osiągnięć sportowych uczniów szkół 

podstawowych.  

Ireneusz 

Żyłka  

Spółka 

DELFIN 

Informacje dot. zawodów sportowych oraz wyników 

osiąganych przez uczniów szkół podstawowych  

Gminy Krapkowice na bieżąco  są umieszczane na 

stronie Spółki DELFIN , w zakładce sport szkolny. 

 
32 17.12.2019 Komisja 

Spr.Społ 

Wnioskowano o  dokonanie zmiany czasu pracy 

strażników-  np. od godz.11 do godz.19 - do czasu 

powrotu dwuzmianowego systemu pracy w Straży 

Miejskiej.  

Józef 

Brzozowski 

Straż 

Miejska 

Po uzgodnieniu z Burmistrzem, utrzymana zostanie       

I zmiana w godz. 7,30-15,30 do końca lutego 2020 r. 

Od 1 marca  br. Straż Miejska pracować będzie           

w systemie dwuzmianowym tj. od godz.7,00 do 

godz.22,00. Proponowana zmiana czasu pracy 

strażników  powodowałaby konieczność zmiany 

regulaminu Pracy w UMiG –od 1 marca br. nowo 

zatrudnione funkcjonariuszki powinny być już 

umundurowane i w pełni wyposażone w stosowne 

uposażenie. Praca w proponowanych godzinach,          
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w okresie styczeń- luty mogłaby doprowadzić do 

problemów z zapewnieniem patrolu w momencie 

urlopu lub zwolnienia lekarskiego funkcjonariusza       

w pełni umundurowanego. 

 

 
33 17.12.2019 Komisja 

Spr.Społ 

Wnioskowano o podjęcie rozmów z Zarządem Dróg 

Wojewódzkich i inwestorem realizującym inwestycję 

przy sklepie KAUFLAND w sprawie możliwości 

sfinansowania budowy chodnika przy ulicy Ks. 

Koziołka w Krapkowicach.  

Józef 

Brzozowski 

Wydz. GKI W przedmiotowej sprawie zwrócono się z wnioskiem 

do właściciela działki przy sklepie Kaufland celem 

zajęcia stanowiska. Kopia pisma została również 

wysłana do wiadomości ZDW w Opolu, który poparł 

budowę wnioskowanego chodnika. Obecnie 

oczekujemy na odpowiedz właściciela działki. 

 

 

 
34 18.12.2019 Komisja  

Gospodarki 

i Finansów 

Wnioskowano o przeprowadzenie audytu 

zewnętrznego pod kątem kondycji finansowej Spółki 

DELFIN oraz zaktualizowanie członków Rady 

Nadzorczej Spółki w Biuletynie Informacji 

Publicznej UMiG w Krapkowicach. 

Andrzej 

Małkiewicz 

Sekretarz 

Miasta 

Prezes 

Spółki 

DELFIN 

Wniosek przekazano do realizacji Spółce DELFIN. 
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