
Protokół Nr XLVII/2014 
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 27 marca 2014 r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych

Obecnych -  15 radnych

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1810

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr XLV/2014 Sesji Rady Miejskiej z dnia 20 lutego 2014 r. oraz 

Protokołu Nr XLVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 4 marca 2014 r.

4. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Zdzieszowice, w tym zabezpieczenia 

przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe.

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice,

b) w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Zdzieszowice do stanu 

faktycznego,

c) w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Zdzieszowice do stanu 

faktycznego,

d) w sprawie dokonania zmian budżetu,

e) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki,

f) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2014,
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g) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” lata 2014 -2020,

h) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Zdzieszowice na lata 2014 -  2020,

i) w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora,

j) w sprawie programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020.

7. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym -  pełniąca obowiązki Burmistrza Zdzieszowic 

pani Sybila Zimerman.

8. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym -  Przewodnicząca Rady.

9.Sprawozdanie komisji stałych z prac w okresie międzysesyjnym -  przewodniczący 

komisji stałych.

10. Interpelacje radnych

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej Sesji.

12. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.

13. Zakończenie Sesji.

Ad.l.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik - Kudła dokonała otwarcia XLVII Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i stwierdziła prawomocność obrad.

Przewodnicząca Rady w imieniu mieszkańców, radnych, samorządowców oraz sołtysów złożyła 

serdeczne gratulacje pani Sybili Zimerman -  z okazji nominacji przez Premiera na osobę pełniącą 

funkcję Burmistrza Zdzieszowic.

Ad 2.

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.
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Protokół Nr XLV/2014 Sesji Rady Miejskiej z dnia 20 lutego 2014 r. oraz Protokoł Nr XLVI Sesji 

Rady Miejskiej z dnia 4 marca 2014 r. zostały przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad 3.

Ad 4.

Komendant Komisariatu Policji w Zdzieszowicach pan Krzysztof Księski podsumował stan 

bezpieczeństwa na terenie Gminy Zdzieszowice za rok 2013 zgodnie z przedłożonym 

sprawozdaniem z dnia 17 lutego 2014 r, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach pan Przemysław Unicki poinformował, że na 

terenie Gminy Zdzieszowice w 2013 roku doszło do 313 przestępstw, w tym 75 postępowań 

dotyczyło przestępczości gospodarczej. Ponadto w ruchu drogowym odnotowano 4 wypadki, co 

ważniejsze żaden z nich nie nastąpił ze skutkiem śmiertelnym. Również doszło do 96 wykroczeń 

z udziałem kolizji drogowych, co gorsza w porównaniu z latami ubiegłymi zaobserwowano wzrost.

Radny pan Edward Paciorek zapytał jak Gmina Zdzieszowice statystycznie wypada pod względem 

przestępczości wśród pozostałych gmin na terenie powiatu.

Komendant Powiatowy Policji pan Przemysław Ilnicki poinformował, iż w Gminie Zdzieszowice 

występuje tendencja malejąca na tle przestępczości w stosunku do ubiegłych łat. Dla porównania na 

terenie Gminy Krapkowice odnotowano 1900 przestępstw, w Gminie Gogolin 200, w Gminie 

Strzeleczki 100,a w Gminie Walce 60.

Radny pan Zbigniew Józefiok zapytał w jaki sposób funkcjonuje Komisariat Policji po 

wprowadzonych zmianach tj. rezygnacji z dyżuru Komisariatu w Zdzieszowicach w porze nocnej.

Pan Przemysław Ilnicki poinformował, iż wprowadzone zmiany były trafną decyzję i nie mają 

wpływu na kontakt ze służbami policji w porze nocnej, gdyż każdej nocy zapewniony jest patrol 

interwencyjny na terenie Gminy.
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Radny pan Zbigniew Józefiok zapytał czy istnieje możliwość rozbudowy systemu monitoringu 

w mieście oraz czy byłaby możliwość, aby cały podgląd monitoringu znajdował się w bazie 

Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.

Pan Przemysław Ilnicki poinformował, że aby monitoring był skuteczny muszą być zakupione 

kamery wysokiej jakości, gdyż najwięcej wykroczeń odbywa się w porze nocnej. Ponadto 

poinformował, iż nie wydaje mu się , aby monitoring w Komendzie Powiatowej w Krapkowicach 

był dobrym pomysłem, ponieważ występują problemy łączności pomiędzy Krapkowicami 

a Zdzieszowicami. Dodał również, iż budynek Komendy Powiatowej w Krapkowicach nie spełnia 

odpowiednich norm do zrealizowania tego zadania, co więcej nie widzi możliwości zatrudnienia 

osoby, która tylko i wyłącznie będzie zajmowała się monitorowaniem tego co rejestrują kamery.

Radny pan Zbigniew Józefiok zapytał czy po ponad miesięcznym śledztwie są jakieś informacje na 

temat okoliczności śmierci pana Burmistrza Dietera Przewdzinga.

Komendant Powiatowy Policji pan Przemysław Ilnicki poinformował,iż dochodzenie objęte jest 

tajemnicą śledztwa. Informacje może udzielać tylko i wyłącznie Prokuratura Okręgowa w Opolu.

Radny pan Edward Paciorek zapytał czy wszystkie kamery na terenie miasta Zdzieszowice są 

sprawne.

Komendant Komisariatu Policji w Zdzieszowicach pan Krzysztof Księski poinformował, że 

wszystkie kamery na terenie miasta działają, a nad ich sprawnością czuwa pan Witold Lika -  

-właściciel Zakładu Usług Elektrycznych „Elektryk”.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla „Stara Część Miasta” pani Eryka Wykop poprosiła o wzmożoną 

kontrolę i monitoring nad Odrą, przy Oddziale Zamiejscowego Przedszkola nr 6 oraz przy placu 

zabaw na ul. K. Miarki.

Komendant Powiatowy Straży Pożarnej Pan Marek Kucharski omówił sprawy bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego.
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Pracownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej pan Damian Weihs poinformował, iż 

Ochotnicze Straże Pożarne oprócz poczynań ratowniczych prowadzą również działalność społeczno 

-  wychowawczą, jak i kulturalno -  oświatową. Ponadto omówił sprawy finansowe OSP na 

działalność bieżącą jak i zwrócił się z prośbą do Radnych Rady Miejskiej o zwiększenie środków 

finansowych na funkcjonowanie OSP w Gminie Zdzieszowice.

Radny pan Piotr Adamski zasygnalizował, aby zabezpieczyć dojazd dla pojazdów straży pożarnej 

do zabudowy wysokiej na ul. Akacjowej.

Radna pani Brygida Labisz zapytała jaki jest orientacyjny koszt oddymiania Oddziału 

Zamiejscowego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach, tj. budynku około 120-letniego.

Ponadto złożyła pisemny protest mieszkańców dotyczący Uchwały Nr XLV/352/2014 w sprawie 

zamiaru likwidacji Oddziału Zamiejscowego Publicznego Przedszkola nr 6 im. J. Brzechwy 

w Zdzieszowicach.

Komendant Powiatowy Straży Pożarnej poinformował, że kontrola Oddziału Zamiejscowego 

Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach została przeprowadzona w 2008 roku, co więcej 

trzykrotnie był oddalany termin zaleceń decyzji w sprawie modernizacji oddymiania. Ponadto 

poinformował, iż system oddymiania kosztuje w obecnych czasach do 25000 zł.

Przewodnicząca Rady pani Monika -  Wąsik Kudła poprosiła, żeby Sesja była prowadzona według 

ustalonego porządku obrad. Poinformowała, iż problematyka Oddziału Zamiejscowego Publicznego 

Przedszkola nr 6 nie jest tematem dzisiejszej Sesji. Zaproponowała, aby wrócić do dyskusji podczas 

punktu obrad „Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje”.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała,iż dokumentacja dotycząca Oddziału 

Zamiejscowego Przedszkola nr 6 im. J. Brzechwy w Zdzieszowicach na kwotę 110 000 zł nie 

zawiera tylko i wyłącznie kosztów oddymiania.

Sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta zapytał czy w przyszłości przewiduje się reorganizacje 

jednostek straży pożarnej, czy wszystkie jednostki straży pożarnej w poszczególnych 

miejscowościach są potrzebne i czy spełniają swoje zadania.
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Komendant Powiatowy Straży Pożarnej pan Marek Kucharski poinformował, iż jednostki straży 

pożarnej działają jako stowarzyszenia. Ponadto łatwo jest zlikwidować Jednostki Straży Pożarnej, 

natomiast ponownie ją  zorganizować jest bardzo ciężko.

Pan Henryk Ligenza kierownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Wód w Krapkowicach omówił 

sprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Radny pan Antoni Borecki zapytał o wielkość nakładów finansowych przeznaczonych na 

inwestycje przed wylaniem rzeki Odry w ostatnich pięciu latach oraz czy zapadła decyzja budowy 

zbiornika retencyjnego Racibórz.

Pan Henryk Ligenza poinformował, iż nakłady inwestycyjne przeciwpowodziowe w ostatnich 

latach na terenie Powiatu krapkowickiego wyniosły 0 zł, gdyż trwają modernizacje wałów 

przeciwpowodziowych w Kędzierzynie Koźlu i w Opolu. Poinformował również, iż ruszyła 

budowa zbiornika retencyjnego Racibórz.

Komendant Straży Miejskiej pan Arkadiusz Mróz podsumował działalność Straży Miejskiej za 

2013 rok zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z dnia 17 lutego 2014 r, które stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta zapytał czy wypalanie liści, gałęzi i traw na posesji prywatnej 

jest zgodne z prawem.

Pan Arkadiusz Mróz poinformował, iż po nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach - wypalanie liści, traw i gałęzi jest niedozwolone, gdyż w nowej ustawie dla 

mieszkańców domów w zabudowie jednorodzinnej są zapewniane odpowiednie pojemniki na 

odpady biodegradowalne.

Pani Przewodnicząca serdecznie podziękowała wszystkim służbom, które działają na rzecz ochrony 

Gminy Zdzieszowice i jej mieszkańców za przybycie.

Radna pani Halina Ciż opuściła obrady Sesji.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla ogłosiła 10 min przerwy.
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Dyrektor BE-AO pani Joanna Paciorek omówiła sprawozdanie dotyczące wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem 

z dnia 13 lutego 2014 r.

Radny pan Bogdan Oleksin zapytał czy Ministerstwo Edukacji Narodowej wyznaczając szereg 

norm dotyczących średnich wysokości wynagrodzeń nauczycieli dofinansowuje ich honorarium.

Pani Joanna Paciorek poinformowała, iż MEN dofinansowuje wynagrodzenia nauczycieli zgodnie 

z wskaźnikami ustalonymi w uchwale budżetowej na dany rok, jednak czy starczy środków 

finansowych zależy od organizacji sieci szkół w Gminie Zdzieszowice.

Ad.6.

a) Pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pan Adrian Zimerman 

poinformował o wprowadzonych zmianach do Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice. Ponadto nawiązując do wcześniejszego 

zapytania Sołtysa wsi Krępna poinformował, iż dopuszcza się spalanie traw w ogródkach 

prywatnych posesji, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub 

odbieranie odpadów biodegradowalnych.

Sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta zapytał czy wszelkie zmiany dokonane w deklaracjach 

dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można zgłaszać 

w Urzędzie Gminy Zdzieszowice czy należy poinformować o tym fakcie Związek Międzygminny 

„Czysty Region”.

Pan Adrian Zimerman poinformował, że wszelkie zmiany w w/w deklaracjach można korygować 

w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach w pokoju B-207.

Radny pan Piotr Adamski zapytał czy jest znany termin, kiedy odbędzie się kolejny odbiór 

odpadów wielkogabarytowych.

Pan Adrian Zimerman poinformował, iż kolejny odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się 

sprzed posesji w dniach 7 i 14 czerwca.

Ad 5.
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Sołtys wsi Żyrowa pan Józef Wilczek poinformował, iż odbiór odpadów suchych w zabudowie 

jednorodzinnej zgodnie z zapisem „nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc” §20 pkt.l ust. Ib do 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice odbywa się za rzadko.

Pan Adrian Zimerman poinformował, iż obecnie nie można zwiększyć częstotliwości wywozu 

odpadów „suchych”, ale ciężko jest mówić o problemie częstotliwości wywozu odpadów 

surowcowych „suchych”, ale ich ilość nie jest limitowana.

Sołtys wsi Żyrowa pan Józef Wilczek poinformował, iż w momencie kiedy przed każdą posesją na 

terenie Gminy Zdzieszowice leży po 8-10 worków z odpadami wygląda nieestetycznie.

Radny pan Zbigniew Józefiok poinformował, iż harmonogram wywozu odpadów, który otrzymali 

radni i mieszkańcy był zbyt ogólny, co spowodowało zamieszanie.

Uchwała Nr XLVII/355/2014 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Zdzieszowice została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

b) Sekretarz Gminy pani Brygida Bukowińska poinformowała, iż konieczność podjęcia uchwał: 

w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Zdzieszowice do stanu 

faktycznego oraz w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Zdzieszowice 

do stanu faktycznego wynika z powstania nowej ulicy o nazwie ”Brzozowa” znajdującej się na 

„Starym Osiedlu” w Zdzieszowicach.

Uchwała Nr XLVII/3 56/2014 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy 

Zdzieszowice do stanu faktycznego została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących
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c) Uchwała Nr XLVII/357/2014 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy 

Zdzieszowice do stanu faktycznego została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

d) Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska wyjaśniła wprowadzoną korektę do Uchwały 

w sprawie dokonania zmian budżetu.

Uchwała Nr XLVII/358/2014 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r. wraz z korektą z dnia 

25 marca 2014 r. została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

e) Uchwała Nr XLVII/359/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

f) Uchwała Nr XLVII/360/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2014 została 

podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących
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g) Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Renata Nachtygal poinformowała, iż 

kryterium określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej zostało podwyższone do 150% tj. 

dla osoby samotnej po podwyższeniu jest to kwota 684 zł natomiast dla rodziny kwota 813 zł.

Uchwała Nr XLVII/361/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 

w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim programem wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” lata 2014 -2020 została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

h) Uchwała Nr XLVII/362/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Zdzieszowice na lata 2014 -  2020 została podjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

i) Radny pan Bogdan Oleksin stwierdził, iż 65 lat jest to wiek zawyżony, aby zostać uczestnikiem 

programu „Opolska Karta Seniora”, gdyż w mieście Zdzieszowice w przewadze występuje 

społeczeństwo starzejące się.

Sekretarz Gminy pani Brygida Bukowińska poinformowała, iż jest to kryterium przyjęte przez 

Zarząd Województwa Opolskiego, jeżeli Gmina Zdzieszowice będzie tworzyć podobny program 

zaproponuje swoje kryteria według uznania.

Uchwała Nr XLVII/363/2014 w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny 

i Seniora została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących
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j) Uchwała Nr XLVII/364/2014 w sprawie programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie 

dożywiania” na lata 2014 -  2020 została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.7.

Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym złożyła -  pełniąca obowiązki Burmistrza 

Zdzieszowic pani Sybila Zimerman,stanowi ono załącznik doniniejszego protokołu.

Ad. 8.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik -  Kudła złożyła sprawozdanie z prac w okresie 

międzysesyjnym, informując m.in. o udziale w pracach komisji Rady Miejskiej oraz o spotkaniu 

z panią Burmistrz Sybilą Zimerman, dyrektor BE-AO panią Joanną Paciorek i mieszkańcami 

w sprawie Oddziału Zamiejscowego Przedszkola Nr 6 im. Jana Brzechwy w Zdzieszowicach.

Ad.9.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Werner Mulorz poinformował, że Komisja odbyła dwa 

posiedzenia, których tematem była Kontrola zadań w zakresie pomocy społecznej.

Przewodnicząca Komisji Samorządowo -  Środowiskowej pani Brygida Labisz poinformowała, że 

Komisja odbyła dwa posiedzenia, których tematem było m.in. spotkanie z samorządowcami 

w aspekcie realizacji budżetu i sprawozdanie z realizacji budżetu za 2013 r., stan dróg, mostów 

i przepustów na terenie Gminy oraz stan dróg transportu rolnego na terenie Gminy, a także 

oczyszczanie Gminy po „akcji zima”.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Antoni Borecki poinformował, iż Komisja odbyła 

trzy spotkania, których tematem była m.in. modernizacja oświetlenia w gminie, efekty finansowe. 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, przegląd przedszkoli w gminie oraz remont 

żłobka.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pan Mirosław Potas poinformował, iż 

Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia, których tematem była m.in. 

informacja o utrzymaniu budynków będących w zasobach Gminy (przychodnie, świetlice, 

pomieszczenia po ZGKiM), Informacja o pozyskiwaniu środków pozabudżetowych.

Ad. 10.

Pisemne interpelacje złożyli następujący radni:

• pan Józefiok Zbigniew,

• pani Labisz Brygida,

• pan Mulorz Werner,

• pani Osadzin Barbara,

• pan Potas Mirosław,

• pan Wenio Stanisław.

A d .ll.

Nie wniesiono uwag.

Ad. 12

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik -  Kudła poprosiła o zakupienie i umieszczenie tablicy 

pamiątkowej na budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach upamiętniającej osobę zmarłego 

tragicznie Burmistrza Zdzieszowic pana Dietera Przewdzinga.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik -  Kudła poinformowała, iż do biura rady wpłynęło 

sprawozdanie za 2013 rok z Zarządu Gmin Śląska Opolskiego

Radny pan Stanisław Wenio poinformował, iż na końcu odcinka ścieżki rowerowej, w okolicach 

sklepu PSB -  MRÓWKA , w kierunku drugiej bramy ArcelorMittal Poland S.A. Oddział 

Zdzieszowice znajduje się przewrócone drzewo, które należy usunąć.

Sekretarz Gminy poinformowała, że w dniu jutrzejszym zostanie wysłana Straż Miejska w wyżej 

opisane miejsce.

Radny pan Mirosław Potas podziękował pani prezes WiK za uporządkowanie parkingu na Osiedlu 

Piastów II.

Sołtys wsi Krępna odczytał i złożył pisemny wniosek.
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Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów II pan Jan Kuska poinformował, iż nie uzyskał 

odpowiedzi w sprawie uprzątnięcia terenu wzdłuż torów kolejowych od strony małego przejazdu 

w kierunku dużego przejazdu kolejowego.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman, poinformowała, iż wystosowano pismo do PKP 

o uporządkowanie w/w terenu.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik -  Kudła zamknęła obrady XLVII Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach.

Protokołowała:

Małwina Czajka

Ad.13.

•PRZEWODNICZĄCA RADY
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