
WNIOSKI KOMISJI POŁĄCZONYCH 

(Edukacji, Kultury i Sportu; Spraw Społecznych;  

Gospodarki i Finansów) 

z posiedzenia w dniu 23 czerwca 2020 r. 
__________________________________________________ 
 
1. Radny Ireneusz Żyłka złożył wniosek o uwzględnienie w Strategii Rozwoju Gminy 

Krapkowice kwestii związanych z inwestycjami oraz budownictwem mieszkaniowym 

(BFZ) 
2. Radny Andrzej Krajka złożył wniosek o wprowadzenie mechanizmów wsparcia 

małżeństw (OPS) 

3. Radna Maria Karwecka złożyła wniosek, aby poprzez media włączyć mieszkańców do 

wypowiedzenia się w sprawie demografii i dalszego życia w Gminie Krapkowice (OST) 

4. Radny Artur Thiel złożył wniosek, aby zwrócić się do ZDW o remont odcinka drogi  

nr 415 w Gwoździcach (GKI) 

5. Radny Józef Brzozowski ponownie złożył wniosek dotyczący oddzielenia pasa chodnika 

od pasa drogi przy ul. Księdza Koziołka, ponieważ nie zgadzał się z opinią ZDW (GKI) 

6. Radny Ireneusz Żyłka ponownie złożył wniosek o oznaczenie poziome (namalowanie 

linii) w strefie płatnego parkowania przy okazji remontu na Rynku (GKI) 

7. Radny Ireneusz Żyłka złożył wniosek o przekazanie środków, które są pozyskiwane  

ze strefy płatnego parkowania do ZGKiM sp. z o.o. (Skarbnik) 

8. Radny Andrzej Małkiewicz złożył wniosek o podjęcie projektu uchwały w sprawie 

terminu na wykup mieszkań komunalnych (GGR) 

9. Radny Tomasz Linek zawnioskował o zwrócenie się do Wód Polskich o wymianę klap, 

ponieważ przepuszczają wodę, a stan wody na rzece Odrze jest wysoki i ludzie obawiają 
się, że klapy nie wytrzymają i dojdzie do powodzi (GKI) 

10. Radny Józef Brzozowski zawnioskował o przedstawienie sprawozdania z firmy Biokrap, 

ewentualnie zaproszenie Prezesa Biokrap na następne posiedzenie komisji,  dodatkowo 

radny nie był usatysfakcjonowany wyjaśnieniami dotyczącymi przychodów z hotelu 

znajdującego się przy Hali Widowiskowej im. Władysława Piechoty i poprosił  

o bardziej szczegółowe informacje na ten temat (DELFIN, BR) 

11. Radny Artur Thiel ponownie zawnioskował o zainstalowanie barier ochronnych na 

zakręcie w Gwoździcach przy ul. Opolskiej / Bocznej (zwrócenie się do ZDW), ponieważ 
słupki, które były zostały ściągnięte po ostatniej kolizji drogowej (GKI) 

12. Radny Józef Brzozowski zawnioskował, aby sesja Rady Miejskiej odbyła się na 

dotychczasowej sali w Krapkowickim Domu Kultury (w sali tanecznej, a nie w sali 

kinowej (BR) 

13. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura zaproponował, aby zwrócić się do zebrania 

wiejskiego o przedstawienie opinii na temat fermy kur w Żużeli – podniesienia wskaźnika 

DJP (BR) 
 

Proszę przesłać pisemną odpowiedź nt. realizacji wniosków skierowanych do danego 
wydziału/jednostki/spółki  do Biura Rady Miejskiej w terminie do 31.08.2020 r. 
 

 
 

Przewodniczący Komisji Połączonych 

 

   Dariusz Kandziora 


