Większość 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

Informacja
z realizacji wniosków
zgłoszonych w 2020 roku

Wnioski zgłosiło : 16 radnych, wspólne wnioski- 5

W 2020 roku do realizacji zgłoszono 74 wniosków, w tym
o charakterze finansowym: 4; gospodarczym: 10; porządkowym: 17;
organizacyjnym: 43.
Wnioski zgłoszono na Komisjach: Edukacji, Kultury i Sportu- 4
posiedzenia; Spraw Społecznych- 4 posiedzenia; Gospodarki i Finansów- 4
posiedzenia, Komisje Połączone- 2 posiedzenia.
Wnioski skierowane do odpowiednich osób i komórek organizacyjnych
odpowiedzialnych za ich realizację (tabela poniżej)
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Wykaz osób i komórek organizacyjnych,
do których skierowano wnioski

Skarbnik Miasta,Wydz.BF
Wydz. Oświaty i Kultury (OiK),KDK,MiGBP
Wydz. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska (GGR)
Wydz. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (GKI)
Straż Miejska (SM),Policja
Biuro Funduszy Zewnętrznych (BFZ)
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
Spółka „Delfin”
Wydz. Spraw Obywatelskich (SO),Sekretarz Miasta
Wydz.OST
Spółka „WiK”
Przewodniczący RM,Komisji Spraw Społ., Biuro BR
Wydz.Podatków i Opłat Lokalnych (PiOL)

Liczba
wniosków

3
12
8
24
3
1
1
4
2
7
2
5
2

Lp.

Imię i nazwisko radnego,
nazwa komisji

- (tabela poniżej

Liczba zgłoszonych
wniosków w 2020 roku
_________________________
G
P
O Razem
1
5
11
19
0
0
2
2
2
0
7
9
0
0
0
1
0
1
1
2
0
1
0
1
0
2
8
10

1
2
3
4
5
6
7

Józef
Dariusz
Maria
Werner
Andrzej
Tomasz
Andrzej

Brzozowski
Kandziora
Karwecka
Koppe
Krajka
Linek
Małkiewicz

F
2
0
0
1
0
0
0

8

Paweł

Mazurek

0

1

0

0

1

9

Marcin

Misiewicz

0

0

0

1

1

10

Adam

Orzechowski

0

0

0

1

1

11

Teresa

Rybczyk

12
13
14
15
16
17
x

Artur
Jarosław
Andrzej
Anna
Ireneusz
Wnioski

Thiel
Waligóra
Warzecha
Wójcik
Żyłka
wspólnie zgłoszone
x

0
0
0
0
0
1
0
4

0
5
0
0
0
1
0
10

1
2
1
1
1
1
1
17

1
0
0
0
1
6
4
43

2
7
1
1
2
9
5
74

Krapkowice, dnia 24 czerwca 2021 r.
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WNIOSKI FINANSOWE
Lp

1.

Data
posiedzeń.
26.02.2020

2.

26.02.2020

3.

26.02.2020

Rodzaj
posiedzeń.
Komisja
Gospodarki
i Finansów

Treść wniosku
Wnioskowano o przychylenie się do wniosku
parafii Dąbrówka Górna w sprawie wsparcia
finansowego przy remoncie organów kościelnych.

Kto zgłosił
Werner
Koppe

Kto
realizuje
Wydz.BF
Skarbnik

Informacja o sposobie
realizacji wniosku
Wsparcie finansowe przy remoncie organów
kościelnych jest w gestii Burmistrza.
Uchwałą RM parafia Dąbrówka Górna otrzymała
wsparcie finansowe w kwocie 10 tys.zł. przy remoncie
organów kościelnych.

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o dokonanie analizy wyniku
finansowego (ujemnego) dla Hotelu przy ulicy
Olimpijskiej w Krapkowicach-materiał przedstawić
na czerwcowym posiedzeniu komisji.

Józef
Brzozowski

Spółka
DELFIN

Wnioskowaną Informację przedstawiono na Komisjach
Połączonych w dniu 23.06.2020 r.

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o przekazanie wozu strażackiego
z Sołectwa Kórnica do miasta partnerskiego
Rohatyn.

Józef
Brzozowski

Sekretarz
Miasta
Wydz.SO

Burmistrz Krapkowic oraz Komisja Spraw Społecznych
wyraziła zgodę na przekazanie zbędnego wozu
strażackiego. Jednakże wybuch pandemii wirusa SARSCoV-2 i związane z tym obostrzenia skutecznie
pokrzyżowały plany. Mamy nadzieję, że niebawem
rygory sanitarne dla przekraczających granicę strefy
Schengen zostaną złagodzone, a druga fala pandemii
okaże się mniej groźna niż prognozują eksperci,
wówczas przekazanie zbędnego wozu strażackiego dla
strażaków w Rohatyniu będzie możliwe.
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4.

23.06.2020

Komisje
Połączone

WNIOSKI GOSPODARCZE
Lp.
Data
Rodzaj
posiedzenia Posiedzeń.
1.
25.02.2020

Komisja
Spraw
Społeczn.

25.02.2020

Komisja
Spraw
Społeczn.

2.

Wnioskowano o przekazanie środków, które są
pozyskiwane ze strefy płatnego parkowania do
ZGKiM sp.z o.o.

Treść wniosku

Ireneusz
Żyłka

Skarbnik
Miasta

Należałoby szerzej przyjrzeć się strefie płatnego
parkowania. Nie jestem władny w podejmowaniu takich
decyzji, ale uważam, że w pierwszej kolejności
należałoby urealnić stawki za opłaty, są śmiesznie
niskie. Może warto byłoby wprowadzić różne stawki od
lokalizacji, tak jak to jest w innych miastach, ze
stosunkowo wysokimi opłatami w ścisłym centrum
miasta. ZGKiM obciąża nas fakturami za obsługę strefy
płatnego parkowania
i nie widzę potrzeby przekazywania spółce całej kwoty
uzyskanej z opłat. Kolejną sprawą jest uszczelnienie
systemu poboru opłat. Wydaje mi się, że tą tematyką
należałoby zająć się na którejś komisji (wspólnej)
i szerzej omówić temat.

Kto zgłosił

Kto
realizuje

Informacja o sposobie
realizacji wniosku

Maria
Wnioskowano
o
utwardzenie
/wyrównane Karwecka
tłuczniem nawierzchni drogi przy ul. Damrota
w Krapkowicach (za budynkiem internatu).

Wydz.
GKI

Wniosek zrealizowany. Uzupełniono ubytki na drodze
dojazdowej oraz w nawierzchni parkingu tłuczniem
wraz z zagęszczeniem.

Józef
Wnioskowano
o
rozważenie
utworzenia Brzozowski
w
miejscu
boiska
sportowego
parkingu
samochodowego
na
Os
XXX
lecia
w Krapkowicach.

Wydz.
GKI

Wniosek zrealizowany.
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3.

Artur Thiel
23.06.2020

Komisje
Połączone

Wnioskowano o remont odcinka drogi nr 415
w Gwoździcach, pozostający w gestii ZDW.

23.06.2020

Komisje
Połączone

Wnioskowano o montaż barier ochronnych na
zakręcie w Gwoździcach przy ul. Opolskiej/
Bocznej, będących w gestii ZDW- słupki, które
były zostały ściągnięte po ostatniej kolizji
drogowej.

4.

5.

Wydz.
GKI

Dnia 09 lipca 2020 r. przedmiotowy wniosek został
przekazany do zarządcy drogi. W otrzymanej dnia
20.08.2020 r. (data wpł. do tut. Urzędu) odpowiedzi
poinformowano nas, iż w celu spełnienia oczekiwań
remontowych stawianych przez społeczność lokalną dla
drogi wojewódzkiej nr 45 na odcinku GwoździceRogów Opolski, należałoby
uwzględnić cały
wnioskowany odcinek do przebudowy. Z uwagi na
zasięg wnioskowanego zamierzenia (4km), znaczne
koszty wykonania oraz uwarunkowania organizacyjne,
w celu rozważenia przebudowy ww. drogi w kolejnych
latach, należy usystematyzować wnioskowany zakresu
robót w podziale na odcinki, z uwzględnieniem
ważności zadań oraz możliwości ewentualnej
partycypacji finansowej Gminy Krapkowice w ich
realizacji. Jednocześnie poinformowano , że służby
liniowe Zarządu Dróg Wojewódzkich sukcesywnie
dokonują przeglądu stanu technicznego drogi
wojewódzkiej nr 415, a w razie stwierdzenia
nieprawidłowości
ubytków
zagrażających
bezpieczeństwu niezwłocznie dokonują niezbędnych
napraw.

Artur Thiel

26.06.2020

Wnioskowano o:
Paweł
-dokończenie budowy nawierzchni drogi- ulica Mazurek
Mickiewicza w Steblowie;
-wykonanie łącznika pomiędzy Publiczną Szkołą
Podstawową a Halą Sportową w Żywocicach;

Wydz.
GKI

Dnia 09 lipca 2020 r. przedmiotowy wniosek został
przekazany do zarządcy drogi. W otrzymanej dnia
20.08.2020 r. (data wpł. do tut. Urzędu) odpowiedzi
poinformowano nas, iż uszkodzony słupek w obrębie
skrzyżowania ul. Opolskiej z ul. Boczną w miejscowości
Gwoździce został wymieniony.

Wydz. GKI
Wydz.SO

Dokończenie
budowy drogi
ul.
Mickiewicza
w Steblowie wymaga zlecenia dokumentacji projektowej
oraz zabezpieczenia środków w budżecie.
Zadanie dotyczące wykonania łącznika pomiędzy
Publiczną Szkołą Podstawową a Halą Sportową
4

w Żywocicach zostało zrealizowane.
Wykonanie dokumentacji projektowej remizy OSP
w Żywocicach jest w trakcie realizacji.

-wykonanie dokumentacji projektowej remizy OSP
w Żywocicach.

6.

29.06.2020

7.

22.09.2020

8.

23.09.2020

Wnioskowano o realizację drugiego etapu Artur Thiel
rozbudowy remizy OSP Rogów Opolski
(dokumentacja projektowa wykonana) oraz
o wykonanie dokumentacji projektowej na box
garażowy wraz z zapleczem socjalnym oraz salką
szkoleniową dla OSP Dąbrówka Górna.

Wydz.SO
Wydz.GKI

II etap rozbudowy jednostki OSP Rogów Opolski
o dodatkowe dwa boxy garażowe, uzależniony jest od
pozyskania zewnętrznych środków finansowych.
W związku z tym planowana rozbudowa została
zgłoszona do Aglomeracji Opolskiej jako część projektu
"Solidarni w obliczu zagrożeń". Na obecną chwilę
program "Solidarni w obliczu zagrożeń" nie uzyskał
wsparcia finansowego z ministerstwa. W związku z tym
rozbudowa jednostki OSP Rogów Opolski nie jest
realizowana.

Komisja
Spraw
Społ.

Wnioskowano o utworzenie pobocza oraz chodnika Ireneusz
wzdłuż całej drogi- ulica Wapienna.
Żyłka

Wydz.GKI

Z powodu ukształtowania terenu i drogi nie ma
możliwości jej rozbudowy o wnioskowany chodnik
bądź pobocze. W związku z tym opracowano projekt
zmiany organizacji ruchu. Wprowadzenie organizacji
ruchu spowoduje wydzielenie pasa dla pieszych
oddzielonego od jezdni bezpiecznymi barierami.
Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2021.

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o postawienie dwóch wiat Artur Thiel
autobusowych –jedną na przystanku w sąsiedztwie
posesji Pana Koppe, a drugą w Gwoździcach na
przeniesionym przystanku w okolicach jednostki
wojskowej.
Wnioskowano o postawienie wiat autobusowej na Maria
przystanku – os.Sady(wiadukt).
Karwecka

Wydz.GKI

9.

17.11.2020

Komisja
Spraw
Społ.

10.

16.12.2020

Komisja
gospodarki
finansów

Wnioskowano
ponownie o uzupełnienie Artur Thiel
oświetlenia ul Bocznej w Gwoździcach szczególnie
na odcinku Zjazd z drogi 45 w ul. Boczną oraz
wjazd z ul. Opolskiej w ul. Boczną

Wiaty autobusowe są sukcesywnie dostawiane jak
i wymieniane, w miarę posiadanych środków
budżetowych.
Wydz>GKI

Teren, w obrębie którego będzie zamontowana
przedmiotowa wiata, został przekazany wykonawcy
ścieżki pieszo-rowerowej (etap I). Po zakończeniu prac
budowlanych zadanie zostanie zrealizowane.

Wydz.GKI

Dokumentacja projektowa na przedmiotowe zadanie
zostanie zrealizowana w 2021 roku.
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WNIOSKI PORZĄDKOWE
Lp.
Data
Rodzaj
posiedzenia Posiedzeń.
1.
Komisja
25.02.2020 Spraw
Społeczn.
2.
25.02.2020 Komisja
Spraw
Społeczn.

3.
25.02.2020

Komisja
Spraw
Społeczn.

Treść wniosku
Kto zgłosił
Wnioskowano o dokonanie kontroli w sklepie przy Anna
ul.1 Maja w Krapkowicach pod kątem Wójcik
sprzedawanych substancji psychoaktywnych.
Maria
Wnioskowano o usuniecie żywopłotów ze skweru Karwecka
przy ul. Hotelowej w Krapkowicach
Józef
i rozważenie zagospodarowania tego terenu.
Brzozowski

Wnioskowano o rozważenie wycięcia drzew przy
ul. Kilińskiego w Krapkowicach i dokonanie
nowych nasadzeń.

Andrzej
Warzecha

Kto
realizuje
Policja

Wydz.
GGR

Wydz.
GGR

Informacja o sposobie
realizacji wniosku
Wnioskowaną kontrolę przeprowadzono w dniu
28.02.2020 r., w wyniku której nie ujawniono substancji
niebezpiecznych i prawnie niedozwolonych.
Usunięcie żywopłotów możliwe będzie w okresie
zimowym (koniec 2020 roku).Przedmiotowy termin
wynika z konieczności przeprowadzenia komisyjnego
przeglądu, wytypowaniu i ustaleniu zasadności
likwidacji nasadzeń oraz uzyskaniu
stosownych zezwoleń na ich wycinkę. W wyniku
przeprowadzonych oględzin w marcu 2021 r.
stwierdzono zasadność przycinki drzew (przycinkę
przeprowadzono w ramach cięć zieleni wysokiej),
wytypowano 1 drzewo do usunięcia (procedura
uzyskania pozwolenia na usunięcie w toku). Ewentualne
usunięcie żywopłotu powinno nastąpić w ramach
kompleksowego zagospodarowania tego terenu.
Drzewa rosnące wzdłuż przedmiotowej ulicy zostały
w miesiącu marcu przycięte .Obecnie trwa postępowanie
dotyczące usunięcia 3 sztuk drzew obumarłych
rosnących w pasie w.w. drogi. Nowe nasadzenia w pasie
drogowym są prowadzone sukcesywnie, jednak z uwagi
na zwiększający się ruch uliczny przy ul. Kilińskiego
planowane jest utworzenie nowego pasa drzew
w odległości 3 m. od krawędzi jezdni (zastępując obecne
zadrzewienie).
Również w 2021 r. w ramach pielęgnacji zieleni
wysokiej
drzewostan przy ul. Kilińskiego został
przycięty i usunięto wszystkie obumarłe drzewa.
Realizacja koncepcji nasadzeń wzdłuż całej ulicy
możliwa będzie w ramach rezerwy budżetowej
w zakresie posiadanych środków na ten cel.
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4.
25.02.2020

5.

23.06.2020

Komisja
Spraw
Społeczn.

Wnioskowano o rozważenie budowy oświetlenia na Józef
ul. Kani w Krapkowicach.
Brzozowski

Komisje
Połączone

Wnioskowano ponownie o oddzielenie pasa
chodnika od pasa drogi przy ul. Ks. Koziołka, Józef
ponieważ nie zgadzał się z opinią ZDW.
Brzozowski

6.

7.

23.06.2020

Komisje
Połączone

23.06.2020

Komisje
Połączone

Ireneusz
Wnioskowano ponownie o oznaczenie poziome Żyłka
namalowanie linii w strefie płatnego parkowania
przy okazji remontu na Rynku.
Wnioskowano o zwrócenie się do Wód Polskich
Tomasz
o wymianę klap, ponieważ przepuszczają wodę,
Linek
a stan wody w rzece Odrze jest wysoki i ludzie
obawiają się, że klapy nie wytrzymają i dojdzie do
powodzi.

Wydz.
GKI

Wydz
GKI

Wniosek zasadny, jednak technicznie obecnie
niemożliwy do zrealizowania z uwagi na brak
przestrzeni na umiejscowienie oświetlenia ulicznego
w pasie drogi z jednoczesnym zachowaniem skrajni
pionowej. Ewentualna realizacja musiałaby się wiązać
z kompleksową przebudową, co z kolei zgodnie
z warunkami technicznymi, powodowałoby konieczność
wprowadzenia ruchu jednokierunkowego.
W dniu 20.08.2020 r. na terenie miasta Krapkowice
odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, którego tematem
przewodnim było bezpieczeństwo pieszych wzdłuż ul.
Ks. Koziołka (DW nr 409).Po przeanalizowaniu sprawy
ZDW nie wyraziło zgody na przedmiotowe zadanie.

Wydz.
GKI

Wniosek zrealizowany.

Wydz.SO

Wydział Spraw Obywatelskich, po przeprowadzeniu
oględzin wałów i urządzeń hydrologicznych wystosował
pismo dnia 19 czerwca br. do Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Nadzoru
Wodnego w Krapkowicach (do wiadomości Zarządu
Zlewni Wód Polskich w Opolu) informując
o konieczności usunięcia uszkodzeń i napraw klap
przeciwpowodziowych załączając stosowną
dokumentację fotograficzną z oględzin.
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8.

9.

20.08.2020

20.08.2020

Komisje
Połączone

Komisje
Połączone

Wnioskowano
o
umieszczenie
tabliczekul.
Damrota
„nie
dotyczy
mieszkańców
i zaopatrzenia”, w odniesieniu do max masy
pojazdu.
Wnioskowano o zwiększenie liczby drzew
owocowych do wycięcia przy Alei Jana Pawła II
z uwagi na zabrudzanie przez owoce i liście
powstałej ścieżki rowerowej.

Józef
Brzozowski

Wydz.GKI

Dariusz
Kandziora

Wydz.GGR

Wniosek zrealizowany.

Prace wykonano w sezonie zimowym 2020/2021
w ramach inwestycji budowy ścieżki rowerowej.

10.

20.08.2020

Komisje
Połączone

Wnioskowano aby Straż Miejska podczas patroli Józef
na terenie całej gminy Krapkowice zobowiązywała Brzozowski
mieszkańców posesji do przycinania żywopłotów
oraz drzew owocowych.

11.

20.08.2020

Komisje
Połączone

Wnioskowano o lokalizację
ul. Górnej w Krapkowicach.

przy Józef
Brzozowski

Wydz. GKI

fotoradaru

Straż
Miejska

Straż Miejska podejmuje działania polegające na
rozmowach z właścicielami posesji. Przykładem mogą
być realizowane zalecenia w postaci przycięcia
wystających poza posesje gałęzi drzew np. przy
ul. Dębowej.

Wniosek zrealizowany.

12.

23.09.2020

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o wykonanie przeglądu i naprawę Andrzej
urządzeń
wykonanych w ramach budżetu Małkiewicz
obywatelskiego.

Wydz. GKI

Wszystkie urządzenia na placach zabaw, należących do
Gminy Krapkowice, są regularnie konserwowane. Na
poszczególnych placach często dochodzi do dewastacji
urządzeń, co w konsekwencji wymaga kosztownych
napraw. W związku z tym, należałoby przewidzieć
oświetlenie przedmiotowych terenów wraz z objęciem
ich monitoringiem, celem wyeliminowania notorycznie
powstających zniszczeń. Po zaplanowanie realizacji
przedmiotowego zakresu i zabezpieczeniu środków
finansowych w budżecie, będzie zasadne wykonanie
kompleksowego remontu uszkodzonych elementów.

13.

23.09.2020

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o zwrócenie się do Nadleśnictwa Artur Thiel
Pruszków o przegląd ulicy Bocznej w Gwoździcach
i usunięcie gałęzi zagrażających bezpieczeństwu
użytkownikom drogi.

Wydz. GKI

Wystosowano pismo w
Nadleśnictwa Prószków.

powyższej

sprawie

8

do

14.

18.11.2020

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o monitowanie do Zarządu Dróg Teresa
Wojewódzkich o przywrócenie
przystanku Rybczyk
autobusowego i ustawienie lamp oświetleniowych
przy skrzyżowaniu –droga wojewódzka, na odcinku
wsi Kórnica.

Wydz. GKI

15.

18.11.2020

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o przycięcie drzew i krzewów, Andrzej
zlikwidowanie chwastów wyrastających na chodnik Krajka
przy ul. Sądowej (odcinek dawnego szpitala).

Wydz.GGR
/Wydz.GKI

Przystanek
autobusowy
został
zakupiony
i zamontowany. Natomiast oświetlenie uliczne
w dalszym ciągu nie działa. Wielokrotnie
interweniowaliśmy w tej sprawie w ZDW, które
twierdzi, że umowa z ich strony z Tauronem została
podpisana w lutym 2021r. i powinno
ono
funkcjonować. Nadal trwa wyjaśnianie tej sprawy
pomiędzy ZDW a Tauronem.

Wniosek zrealizowany.

16.

15.12.2020

Komisja
Spraw
Społ.

Wnioskowano
o
przedstawienie
radnym, Andrzej
w miesiącu wrześniu 2021r Sprawozdania Małkiewicz
z przeglądu stanu technicznego urządzeń, sprzętu
na gminnych placach zabaw, stanu technicznego
”kubłów ulicznych” i ławek.

Wydz.GKI

Sprawozdanie jest w trakcie realizacji i zgodnie
z wnioskiem zostanie przekazane Radnym na komisji
we wrześniu 2021r.

17.

16.12.2020

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o przesuniecie znaku drogowego Artur Thiel
„zakaz zatrzymywania się i postoju, znajdującego
się na chodniku blisko skrzyzowania0wjazd
z ul.Kozielskiej w ul.Sądową w kierunku słupa
energetycznego (za słup).

Wydz.GKI

Przedmiotowy znak „Zakazu zatrzymywania i postoju”
zostanie przesunięty w ramach bieżącej wymiany
znaków drogowych w okresie letnim.

Kto
realizuje

Informacja o sposobie realizacji wniosku

WNIOSKI ORGANIZACYJNE
Lp.

Data
Rodzaj
posiedzenia Posiedzeń.

1

24.02.2020

Komisja
Edukacji
Kultury
i Sportu

Treść wniosku

Wnioskowano o rzetelne przygotowywanie
materiałów sesyjnych i komisyjnych oraz
sprawdzanie ich przed wysyłką radnym, w celu
wyeliminowania błędów.

Kto zgłosił

Ireneusz
Żyłka

Wszystkie
Wydz.
UMiG

Przekazano do wszystkich Wydz. UMiG, celem
realizacji.

9

24.02.2020
2

3
24.02.2020

4

Komisja
Edukacji
Kultury
i Sportu

Wnioskowano
o udostępnienie na stronie Dariusz
internetowej Spółki DELFIN informacji nt. Kandziora
działalności sportowej w szkołach podstawowych.

Wnioskowano o sprawdzenie
możliwości
dokonania zmiany w Regulaminie przyznawania
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień zapisu
”Stypendia sportowe są przyznawane zawodnikom
zrzeszonym w stowarzyszeniach lub klubach
sportowych mających siedzibę na terenie Gminy
Krapkowice.

Ireneusz
Żyłka

24.02.2020

Komisja
Edukacji
Kultury
i Sportu

Wnioskowano o sprawdzenie zapisów ujętych w Adam
uchwale w sprawie określenia szczegółowych Orzechowski
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych,
nagród i wyróżnień, pod kątem zgodności
z ustawą o sporcie.

24.02.2020

Komisja
Edukacji
Kultury
i Sportu

Wnioskowano, aby Informacja nt. stanu Ireneusz
przygotowań instytucji i organizacji społecznych Żyłka
placówek kulturalno- oświatowych
do akcji
ZIMA była przedstawiana w miesiącu grudniu,
każdego roku.

Komisja
Edukacji
Kultury
i Sportu

Wnioskowano o przygotowanie na kwietniowe
posiedzenie
komisji
zmiany
Regulaminu
wynajmowania sal gimnastycznych poprzez
ujednolicenie stawek opłat za wynajmowanie sal
przez stowarzyszenia, kluby i osoby prywatne.

5

24.02.2020
6

Komisja
Edukacji
Kultury
i Sportu

Dariusz
Kandziora
Maria
Karwecka

Spółka
DELFIN

Wydz.
OST

Wydz.
OST

Wniosek zrealizowany.

Odpowiedź- zał. nr 1 do Informacji o realizacji
wniosków.

Odpowiedź- zał. nr 1 do Informacji o realizacji
wniosków

Wydz.
Oświaty
i Kultury

Wnioskowana Informacja została wprowadzona do
Planu Pracy Rady na miesiąc grudzień.

Wydz.
OST
Wydz.
Oświaty
i Kultury

Po dokonaniu analizy kosztów utrzymania sal
gimnastycznych
przez
dyrektorów
placówek
oświatowych, biorących pod uwagę m.in. obłożenie sal,
kubaturę obiektu, ilość pracowników pozostających do
obsługi, koszty bieżące utrzymania – prąd, woda.
ujednolicenie opłat jest niemożliwe do wykonania.
10

Każda sala sportowa ma inną specyfikę, ma różne
godziny udostępnienia, kubaturę. W związku
z powyższym ujednolicenie stawek na wynajem byłoby
przeprowadzone ze szkodą przede wszystkim dla
wynajmujących. Nie da się porównać np. sali sportowej
przy ZSP w Kórnicy do hali sportowej znajdującej się
na ul. Kwiatowej przy PSP nr 1 w Krapkowicach.
25.02.2020
7

Komisja
Spraw
Społeczn.

Wnioskowano o dokonywanie patroli placów Józef
zabaw i boisk szkolnych w godzinach wieczornych Brzozowski
tj.20-22oo
Andrzej
Małkiewicz

Komisja
Spraw
Społeczn.

Wnioskowano o rozważenie zorganizowania Józef
komisji wyjazdowej w celu znalezienia miejsc na Brzozowski
powiększenie strefy parkowania samochodów na
terenie m. Krapkowice, ze szczególnym
uwzględnieniem Os. XXX lcia w Krapkowicach.

Przewodn.
Komisji

Wnioskowano o rozszerzenie par.4 w projekcie Marcin
uchwały w sprawie określenia szczegółowych Misiewicz
wymogów raportu o stanie gminy, o dodatkowe
obszary:
ochrona
zdrowia,
budownictwo
mieszkaniowe, zieleń miejska i zadrzewienia,
programy profilaktyczne, profilaktyka prorodzinna
w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki
socjalnej, medycznej i prawnej.

Wydz.
OST

25.02.2020
8

25.02.2020
9

Komisje
Połączone

Straż
Miejska

Od dnia 1 marca 2020 r. Straż Miejska pracuje
w trybie dwuzmianowym- strażnicy miejscy będą
przeprowadzać kontrole porządkowe placów zabaw,
obiektów sportowych i oświatowych we wnioskowanych
godzinach.
Odp.- załącznik nr 3.

W raporcie o stanie gminy Krapkowice za rok 2019
zostały ujęte dodatkowe obszary proponowane przez
radnych Rady Miejskiej w Krapkowicach.

11

10

23.04.2020

Komisje
Połączone

23.04.2020

Komisje
Połączone

Józef
Wnioskowano o uzupełnienie sprawozdania
Brzozowski
z rocznej działalności KDK
o struktury
zatrudnienia
tj. wykazać ile osób jest
zatrudnionych na umowę o pracę , ile na umowę
zlecenie.

11

12

23.04.2020

13

25.04.2020

Komisje
Połączone

Komisja
Spraw
Społeczn.

14
23.04.2020

Komisja
Spraw
Społeczn.

Wnioskowano o uzupełnienie sprawozdania Józef
z rocznej działalności MiGBP o koszty Brzozowski
pracownicze tj. wykazać liczbę pracowników oraz
koszty wynagrodzeń.
Wnioskowano o przedstawienie informacji nt. stanu
przygotowań Gminy Krapkowice w razie
Andrzej
wystąpienia drugiej, jesiennej fali zachorowań na Małkiewicz
korona-wirusa tj. wykazać czym dysponujemy,
gdzie możemy pomóc,w jaki sposób interweniować
itd.
Wnioskowano ponownie, aby radni byli Józef
informowani o terminach spotkań
Brzozowski
z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich,
na których będą przedstawiane potrzeby
remontowe dróg wojewódzkich na terenie gminy
Krapkowice .
Wnioskowano, aby w miarę
rozbudować program wakacyjny
i
młodzieży
w
placówkach
oświatowych.

możliwości
dla dzieci
kulturalno-

Ireneusz
Żyłka

Dyr.KDK
Wydz.
Oświaty
i Kultury

W instytucji zatrudnionych jest 13 pracownikóww przeliczeniu na pełne etaty-11. W ramach umowy
zlecenie zatrudnionych jest 50 członków orkiestr
dętych, 3 instruktorów oraz Inspektor Ochrony danych
Osobowych. Ponadto 2 instruktorów prowadzi zajęcia
w ramach działalności gospodarczej.

DyrMiGBP
Wydz.
Oświaty
i Kultury

W instytucji, stan zatrudnienia w 2019 roku wyniósł 24
osoby ( 20,25 etatów)- koszt wynagrodzeń osobowych
stanowi kwota 1.149.912,72 ( z tytułu umowy o pracę ).
Pozostałe koszty typu nagrody jubileuszowe i koszty
umowy o dzieło, nie są kosztami stałymi.

Wydz.SO
Odp.-zał.nr 2 do Informacji o realizacji wniosków.

Wydz.
GKI

Wydz.
Oświaty
i Kultury

Informacje będą przekazywane Radnym na bieżąco.

Program wakacyjny dla dzieci i młodzieży
w placówkach kulturalno- oświatowych w 2020 r. został
rozbudowany o zajęcia pn.„Bezpieczne i Aktywne
Wakacje”. Zajęcia organizowane są przy wsparciu
Gminy Krapkowice, Policji, Portu Jachtowego, Ośrodka
Pomocy
Społecznej,
Gminną
Komisję
ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
nauczycieli z
Publicznej
Sportowej Szkoły
Podstawowej Nr 5
w Krapkowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Krapkowicach oraz Zespołu Szkolno12

Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach. Zajęcia
organizowane są dla wszystkich chętnych dzieci
i młodzieży z terenu gminy Krapkowice. W ramach
programu nauczyciele prowadzą zajęcia sportowe, gry,
zabawy, wycieczki piesze i rowerowe, zajęcia
w Porcie Jachtowym, na strzelnicy sportowej. Program
kierowany jest do uczniów szkół podstawowych
spędzających wakacje w domu, tak aby spędzić je
aktywnie, ale zarazem bezpiecznie.
15

23.04.2020
Komisje
Połączone

16

17

18

Komisje
Połączone

Wnioskowano o przygotowanie na najbliższą sesję
RM projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Andrzej
dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia (szpitalowi), Małkiewicz
w wys.60 tys.zł.

Komisje
Połączone

Wnioskowano, aby na czas pandemii został Dariusz
wprowadzony do porządku obrad sesji dodatkowy Kandziora
punkt Informacja nt. skutków pandemii, koszty
z tym związane oraz utracone przychody
bezpośrednie i pośrednie.

23.04.2020

23.04.2020

23.04.2020

23.06.2020

Spółka
WiK

Skarbnik
Wydz.BF

Przewodn
RM
Biuro RM

Wniosek przekazano do realizacji- wskazany wniosek
będzie realizowany.

Udzielenie dotacji szpitalowi leży w kompetencji Pana
Burmistrza.
Wskazaną Informację wprowadzono do porządku obrad
- komisje-miesiąc wrzesień 2020 r. Wydziały UMiG
przedstawią Informacje nt. skutków pandemii, kosztów
z
tym
związanych,
utraconych
przychodów
bezpośrednich i pośrednich.

Wydz. GKI
Komisje
Połączone

19

Wnioskowano, aby w latach kolejnych, w tabeli
z Informacją o stawkach za dostarczanie wody Józef
i odprowadzane ścieki były uwzględniane stawki Brzozowski
opłat za poprzedni rok, a wysokość obowiązujących
stawek była podawana w kwocie brutto.

Komisje
Połączone

Wnioskowano o wystosowanie pisma do prezesa Józef
spółki BIOKRAP w sprawie przedstawienia - Brzozowski
(każdego roku) Radzie Miejskiej Sprawozdania
z działalności tej spółki.
Ireneusz
Wnioskowano o uwzględnienie w strategii rozwoju Żyłka
gminy Krapkowice kwestii związanych
z inwestycjami oraz budownictwem
mieszkaniowym.

Wniosek zrealizowany.

BFZ
W Strategii Rozwoju Gminy Krapkowice zostaną
uwzględnione kwestie związane z inwestycjami oraz
budownictwem mieszkaniowym.
13

20

23.06.2020

Komisje
Połączone

Wnioskowano o wprowadzenie
wsparcia małżeństw.

Andrzej
mechanizmów Krajka

OPS
Odp.-załącznik nr 4

21

23.06.2020

Komisje
Połączone

Maria
Wnioskowano, aby poprzez media włączyć Karwecka
mieszkańców do wypowiedzenia się nt. demografii
i dalszego życia w Gminie Krapkowice.

Wydz.
OST

Aktualnie włączono mieszkańców naszej gminy
w określenie propozycji kierunków rozwoju gminy
poprzez udział w projekcie pn.”Krapkowice
z perspektywą na przyszłość” w ramach programu
rozwój lokalny finansowanego z Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 –
2021.Po zakończeniu ww. projektu zostaną podjęte
próby
wypracowania
odpowiednich
narzędzi
badawczych dotyczących wnioskowanych obszarów.

22

23.06.2020

Komisje
Połączone

Andrzej
Wnioskowano o sporządzenie projektu uchwały Małkiewicz
w sprawie terminu na wykup mieszkań
komunalnych.

Wydz.
GGR

W miesiącu wrześniu, na posiedzenie Komisji
Gospodarki i Finansów oraz Komisji Spraw
Społecznych Wydział GGR przygotuje informację nt.
szczegółowych zasad wykupu mieszkań komunalnychradni zdecydują o przygotowaniu stosownego projektu
uchwały.
Radni otrzymali pisemną informację nt. przepisów
i zasad sprzedaży przez Gminę Krapkowice lokali
komunalnych na rzecz ich najemców. Sprawa była
szczegółowo omawiana na Komisji Spraw Społecznych
w dniu 22.09.2020 r. i Komisji Gospodarki i Finansów
w dniu 23.09.2020 r. Komisje nie zajęły jednoznacznego
stanowiska.
W wyniku dyskusji na Komisji Spraw Społecznych
Radny Andrzej Małkiewicz podtrzymał swój wniosek
o przygotowanie uchwały w sprawie terminu do wykupu
lokali mieszkalnych, sugerując termin graniczny
31.12.2025r. tj. 25 lat od rozpoczęcia w 2000r. przez
gminę sprzedaży lokali mieszkalnych.

14

23

23.06.2020

Komisje
Połączone

Wnioskował o przedstawienie sprawozdania Józef
z Firmy Biokrap, ewentualnie zaproszenie Prezesa Brzozowski
Biokrap na następne posiedzenie komisjidodatkowo nie satysfakcjonują radnego wyjaśnienia
dot. przychodów z hotelu przy Hali Widowiskowej
im. Władysława Piechoty i poprosił o bardziej
szczegółowe informacje na ten temat.

Spółki
DELFIN
BIOKRAP

Prezesi obu Spółek otrzymali zaproszenie do udziału
w Komisji Gospodarki i Finansów- miesiąc wrzesień br.,
celem przedstawienia szczegółowych wyjaśnień
zgłoszonych przez wnioskodawcę dot. działalności
Spółki
BIOKRAP
oraz
Hali
WidowiskowoRekreacyjnej
im.
Władysława
Piechoty
w Krapkowicach.

24

23.06.2020

Komisje
Połączone

Wnioskowano, aby Sesje RM (od miesiąca Józef
września br.) odbywały się na dotychczasowej sali Brzozowski
w KDK (w sali tanecznej, a nie w kinowej).

Przewodn
RM

Od miesiąca września br. komisje rady odbędą się na
sali tanecznej KDK, kolejno 21,22,23 września br.

25

20.08.2020

Komisje
Połączone

Teresa
Rybczyk

Spółka
WiK

Pobieranie opłat przez inkasenta w trakcie odczytów
wodomierzy została wznowiona z dniem 1 września
2020 roku.

26

21.09.2020

Komisja
Edukacji,
Kultury
i Sportu

Wnioskowano o wprowadzenie możliwości
uiszczania opłat do inkasenta przy odczytywaniu
przez niego liczników wody (tak jak było
dotychczas).
Wnioskowano, aby zobowiązać nauczycieli do
nauczenia w szkołach Hymnu Polskiego.

Anna
Wójcik

Wydz.
Oświaty
i Kultury

Informację we wskazanym wniosku przekazano
dyrektorom szkół na naradzie dyrektorów placówek
oświatowych w dniu 8 października 2020 r. w siedzibie
umig.

27

21.09.2020

Komisja
Edukacji
Kultury
i Sportu

Wnioskowano o zorganizowanie spotkania Dariusz
z nauczycielami wf. i rodzicami z „trójek Kandziora
klasowych” o możliwościach funkcjonowania klas
sportowych w PSP nr 5.

Wydz.
Oświaty
i Kultury

W dniu 5 października 2020r. w siedzibie PSSP Nr 5 im.
Janusza Korczaka odbyło się spotkanie z nauczycielami
wychowania fizycznego w sprawie możliwości
funkcjonowania klas sportowych w PSSP Nr 5.Dyr.
PSSP Nr 5 zobowiązano do przekazania informacji
o funkcjonowaniu klas sportowych rodzicom „trójek
klasowych”.

28

21.09.2020

Komisja
Edukacji
Kultury
i Sportu

Wnioskowano aby kontrolować na bieżąco Maria
prawidłowość awansu zawodowego w placówkach Karwecka
oświatowych przez organ prowadzący, aby nie
dochodziło do rażących nadużyć ze strony
kierownictwa (rozliczać opiekunów finansowych z
budżetu gminy ze swojej pracy) i nauczycieli
(wnioski i plany oparte na własnej pracy
nauczycieli a nie kopiowanie z internetu).

Wydz.
Oświaty
i Kultury

Przedstawiciel
organu
prowadzącego
placówki
oświatowe uczestniczy w posiedzeniach komisji
egzaminacyjnych powoływanych do przeprowadzenia
awansu zawodowego nauczycieli. Posiedzenia te
organizowane są w umig. zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Organ prowadzący nie ma nadzoru
nad przebiegiem pracy zawodowej nauczycieli
i przygotowaniem się do egzaminów związanych
15

z awansem zawodowym. Nadzór taki należy do
dyrektorów placówek oświatowych i kuratora oświaty.
Dyrektorzy Placówek odpowiadają za zatrudnienie
pracowników w jednostce – na spotkaniu w dniu
08.10.2020r w umig dyrektorom placówek przekazano
informację o kontrolowaniu na bieżąco prawidłowości
przebiegu awansu zawodowego nauczycieli.
29

21.09.2020

Komisja
Edukacji
Kultury
i Sportu

Wnioskowano aby opracować jednolity, gminny Maria
system nagradzania nauczycieli-Regulamin i Karta Karwecka
Punktów. Dyrektorzy winni częściej występować
do Kuratora i Ministra o nagrodę dla nauczycieli.

Wydz.
Oświaty
i Kultury

Zostanie opracowany nowy jednolity dla wszystkich
placówek
oświatowych
regulamin
nagradzania
nauczycieli. Na naradzie dyrektorów placówek
oświatowych 8 października 2020 r. w umig, przekazano
informacje dyrektorom placówek nt. składania dobrze
opisanych wniosków o nagrody dla nauczycieli do
Opolskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji
Narodowej, niewykorzystywania systemu nagradzania
jako narzędzia mobbingu oraz odpowiedniego
motywowania nauczycieli do pracy zawodowej.

30

21.09.2020

Komisja
Edukacji
Kultury
I Sportu

Wnioskowano aby zapisywać w protokołach Maria
godziny rozpoczęcia i zakończenia rady Karwecka
pedagogicznej
w
placówkach
oświatowowychowawczych.

Wydz.
Oświaty
i Kultury

8 października 2020 r. w umig przekazano dyrektorom
placówek oświatowych informację o zapisywaniu
w protokołach sporządzanych ze spotkań rad
pedagogicznych godzin rozpoczęcia i zakończenia
posiedzeń. Dyrektorzy szkół i przedszkoli na spotkaniu
8 października 2020r. wnioskowali o umożliwienie
udziału na następnym posiedzeniu Komisji EKiS celem
osobistego złożenia stosownych wyjaśnień do wniosków
zgłoszonych przez radnych w dniu 21 września 2020 r.

31

22.09.2020

Komisja
Spraw
Społ.

Wnioskowano o przygotowanie uchwały w sprawie Andrzej
wyznaczenia terminu po upływie którego nie będzie Małkiewicz
możliwości wykupienia mieszkania komunalnego.

Wydz.
GGR

Radni otrzymali pisemną informację nt. przepisów
i zasad sprzedaży przez Gminę Krapkowice lokali
komunalnych na rzecz ich najemców. Sprawa była
szczegółowo omawiana na Komisji Spraw Społecznych
w dniu 22.09.2020 r. i Komisji Gospodarki i Finansów
w dniu 23.09.2020 r. Komisje nie zajęły jednoznacznego
stanowiska w tej sprawie.
W wyniku dyskusji na Komisji Spraw Społecznych
16

Radny Andrzej Małkiewicz podtrzymał swój wniosek
o przygotowanie uchwały w sprawie terminu do wykupu
lokali mieszkalnych, sugerując termin graniczny
31.12.2025r. tj. 25 lat od rozpoczęcia w 2000r. przez
gminę sprzedaży lokali mieszkalnych.
Podjęcie takiej uchwały w chwili obecnej jest
niemożliwe, ponieważ w obrocie prawnym funkcjonuje
kilkadziesiąt uchwał, które wyrażają zgodę na sprzedaż
lokali w poszczególnych budynkach. Zgodnie z opinią
kancelarii prawnej Urzędu, wypełniając zapisy ustawy
o gospodarce nieruchomościami należałoby wycenić
wszystkie lokale, które nie zostały sprzedane i złożyć
najemcom oferty ich kupna z podaniem terminu
granicznego na udzielenie odpowiedzi na ofertę.
Po otrzymaniu wszystkich odpowiedzi, w pierwszej
kolejności zajdzie konieczność zrealizowania sprzedaży
lokali tym najemcom, którzy wyrazili taka wolę
(w zależności od ilości wniosków procedura sprzedaży
może trwać od 6 miesięcy do kilku lat), a dopiero potem
będzie możliwe uchylenie podjętych wcześniej uchwał,
co spowoduje faktyczne wstrzymanie sprzedaży lokali
mieszkalnych.
Przeprowadzenie powyższej procedury wymaga
zabezpieczenia w budżecie znacznych środków na
wycenę nieruchomości (ok. 100 tyś. zł wg cen z 20202021r.) oraz bardzo dużego wkładu dodatkowej pracy
w celu przeprowadzenia całej operacji w krótkim czasie,
aby zapewnić wszystkim zachowanie jednego terminu
do podjęcia decyzji o ewentualnym wykupie mieszkania.
Na obecnym etapie nie jesteśmy w stanie przewidzieć
jaki będzie efekt powyższych działań. Może się okazać,
że w krótkim czasie sprzedane zostaną prawie wszystkie
mieszkania gminnego zasobu, albo mimo dużych
kosztów i nakładu pracy sprzedaż będzie znikoma.
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16.11.2020

Komisja
Edukacji
Kultury
i Sportu

Wnioskowano o sporządzenie listy nauczycieli, Maria
dyrektorów placówek oświatowych, którzy zostali Karwecka
nagrodzeni nagrodą Kuratora Oświaty i Ministra
Edukacji Narodowej w ciągu ostatnich 10 lat, oraz
o częstsze sporządzanie przez dyr. placówek
wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli.

Wydz.
Oświaty
i Kultury

33

16.11.2020

Komisja
Edukacji
Kultury
i Sportu
Komisja
Spraw
Społ.

Wnioskowano o umożliwienie wglądu do Maria
dokumentacji wniosków o nagrody kuratoryjne Karwecka
i ministerialne.

Wydz.
Oświaty
i Kultury

Wnioskowano, aby Straż Miejska raz w tygodniu Józef
pracowała na drugą zmianę.
Brzozowski

Straż
Miejska

34

17.11.2020

W ciągu 10lat nagrody otrzymali- Medal Komisji
Edukacji Narodowej : Krystyna Chudala dyr. ZSP Nr 4
w Krapkowicach, Grażyna Chmielewska- dyr. PP Nr 6
w Krapkowicach, Mariusz Znamiec- dyr. PSSP Nr 5,
Irena Gołdyn-nauczyciel PP Nr 6 w Krapkowicach,
Leszek Felsztyński- dyr. ZSP Nr w Rogowie Opolskim;
Nagrodę Kuratora Oświaty otrzymali: Anna Kruknauczyciel Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4
w Krapkowicach, Krystyna Chudala -dyr. ZSP Nr 4
w Krapkowicach. Informacje o częstszym składaniu
wniosków o nagrody przekazano dyrektorom placówek
oświatowych na spotkaniu 8.10.2020r. w umig.
Dokumentacja wniosków o nagrody kuratoryjne
i ministerialne znajduje się w placówkach oświatowych.
Po przeprowadzonej rozmowie z burmistrzem
Krapkowic ustalono, że praca na drugą zmianę nie jest
możliwa. W SM zatrudnionych jest 5 funkcjonariuszy
z komendantem, z czego 1 osoba obecnie nie realizuje
swoich obowiązków w związku z usprawiedliwioną
długoterminową nieobecnością w pracy.
Ponadto w umig z uwagi na panującą w kraju sytuacje
wywołana pandemią
wprowadzono system pracy
dwuzmianowej
polegający
na
odizolowaniu
pracowników z poszczególnych zmian. Praca na drugiej
zmianie w celu przeprowadzenia kontroli spalania
w piecach w obecnej sytuacji jest nie do końca
uzasadniona. Budzi obawy o narażenie zdrowia osób
kontrolowanych,
jak
również
kontrolujących.
Ze względu na pandemię zostały zawieszone wspólne
służby z funkcjonariuszami policji. Kolejnym
czynnikiem blokującym jest fakt, że w momencie
nieobecności
któregokolwiek
ze
strażników
spowodowaną urlopem lub inną usprawiedliwioną
nieobecnością w pracy, skutkuje pełnieniem służby
18

w jednoosobowym patrolu, a to w obecnym czasie może
skutkować różnego rodzaju pomówieniami ze strony
osób poddanych kontroli.

35

18.11.2020

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o pozostawienie stawek podatku
od nieruchomość na poziomie dotychczas
obowiązującym, za wyjątkiem obiektów
wielkopowierzchniowych prowadzących
działalność gospodarczą.

Józef
Brzozowski

Wydz.
PiOL

Wniosek zrealizowany.

36

18.11.2020

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o zastosowanie tych samych ulg Andrzej
podatkowych ,wprowadzonych przez Burmistrza od Małkiewicz
momentu wystąpienia pandemii w kraju, dla
lokalnych podmiotów gospodarczych .

Wydz.
PiOL

Wniosek realizowany.
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18.11.2020

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o przesłanie radnym dokumentacji, Andrzej
według daty wpływu do urzędu, dot. skargi na Małkiewicz
dyrektor PP nr 2 w Krapkowicach.

Wydz.
OST

38

14.12.2020

Wnioskowano o przedstawienie radnym koncepcji Komisja
zagospodarowania Stadionu Miejskiego w Otmęcie.

Wydz.
OST

39

15.12.2020

Komisja
Edukacji,
Kultury
i Sportu
Komisja
Spraw
Społ.

Dokumentacja dot. skargi na dyrektor PP nr 2
w Krapkowicach jest do wglądu w Urzędzie Miasta
i Gminy w Krapkowicach, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu. Pozwoli to na przygotowanie
pomieszczenia spełniającego odpowiednie warunki
sanitarne.
Termin spotkania wraz z przedstawieniem koncepcji
zagospodarowania stadionu miejskiego zostanie
ustalony w II kwartale 2021r.

Wnioskowano o przedstawienie w m-cu czerwcu Józef
2020 r. Informacji nt. budowy nowego cmentarza Brzozowski
komunalnego w Krapkowicach.

Wydz.
GKI

Informacja w sprawie budowy nowego cmentarza
komunalnego w Krapkowicach zostanie przekazana
w czerwcu 2021r. na Komisji Spraw Społecznych.

40

15.12.2020

Komisja
Spraw
Społ

Wnioskowano o poinformowanie mieszkańców Maria
gminy,na łamach
Informatora Gogolin- Karwecka
Krapkowice nt. zakończenia wywozu przez gminę
„wielkich gabarytów” w roku 2021-od2022 roku
mieszkańcy w swoim zakresie będą wywozić na
PSZOKi w/w odpady komunalne.

Wydz.
GGR

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej
Gminy Krapkowice 9 lutego, a następnie 3 marca br.
oraz w aplikacji mobilnej. Zgodnie z umową na odbiór
i
zagospodarowanie
odpadów
komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych obowiązek publikacji
harmonogramu odbioru odpadów wielkogabarytowych
leży po stronie Wykonawcy. Informacja ukazała się
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w lokalnej prasie w dniu 9 marca. Ponadto
przedmiotowa informacja została zamieszczona w
Informatorze Gmin Krapkowice & Gogolin w dniu 22
kwietnia br.
41

15.12.2020

42

16.12.2020

43

16.12.2020

Komisja
Spraw
Społ
Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o przyśpieszenie zmiany organizacji
ruchu samochodowego na drodze –ul. Damrota
w Krapkowicach, jako ruch jednokierunkowy.
Wnioskowano o zorganizowanie spotkania
z radnymi, na przełomie styczeń/luty 2021r nt.
sfinansowania
zagospodarowania
Stadionu
Miejskiego w Otmęcie- przed spotkaniem przesłać
radnym koncepcję zagospodarowania stadionu.

Jarosław
Waligóra

Wydz.
GKI

Wniosek zrealizowany.

Andrzej
Małkiewicz

Wydz.
OST

Termin spotkania zostanie ustalony w II kwartale 2021r.

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o skierowanie do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, złożonej do Rady Miejskiej
w dniu 28.09.2020r., Petycji mieszkańców
w sprawie organizacji ruchu samochodowego
w ciągu ulic: Ligonia, Działkowej i Dambonia.

Józef
Brzozowski

Przewodn.
RM

Wskazaną Petycję skierowano do Burmistrza Krapkowic
wg. kompetencji- odpowiedź- OST.152.4.6.2020
z 7 grudnia 12.2020r.

Andrzej
Małkiewicz

Sporządziła na podstawie dokumentacji z wydziałów umig :
Elżbieta Skiba- Kierownik Biura Rady Miejskiej
Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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