
Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ) przekazuję do rozpatrzenia interpelację radnego pana Marka Skóry 

z dnia 9 listopada 2021 r. w  sprawie przeglądu i uzupełnienia niesprawnego oświetlenia wysokiego 

(Tauron) na terenie Starego Osiedla. O sposobie rozpatrzenia interpelacji proszę powiadomić 

radnego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
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Temat: interpelacja
Nadawca: "Skora, Marek" <Marek.Skora@arcelormittal.com> 
Data: 09.11.2021,10:12
Adresat: Katarzyna Madej <kmadej@zdzieszowice.pl>

MAREK SKÓRA
(imię i nazwisko radnego)

ZDZIESZOWICE, 09.11.2021
(miejscowość, data)

Burmistrz Zdzieszowic

za pośrednictwem: 
Przewodniczącego 
Rady Miejskiej 
w  Zdzieszowicach

Treść interpelacji, zapytania*:

W imieniu mieszkańców Starego Osiedla zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie przeglądu i 
uzupełnienia niesprawnego oświetlenia wysokiego(Tauron) na terenie Starego Osiedla. Na chwilę obecną 
znajduje się tam wiele punktów świetlnych nieczynnych. Mieszkańcy dzwonią do zainteresowanego 
właściciela oświetlenia wysokiego bez pozytywnego efektu.
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* Zgodnie z art. 24 ust 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla 
gminy, zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy a także w celu uzyskania informacji o 
konkretnym stanie faktycznym.
Interpelacje i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem 
oraz wynikające z niej pytania.

Uwaga: Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej 
adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej 
zamierzonym adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania 
adresatowi, niniejszym informujemy że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja lub powielanie 
niniejszej wiadomości jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę 
bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z 
poczty. Dziękujemy.

Notę: The information in this email is confidential and legally privileged. It is intended solely for 
the addressee. If the reader of this message is not the intended recipient, an employee or agent 
responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that 
unauthorized distribution, modification or disclosure of its contents is strictly prohibited. If you 
have received this communication in error, please notify the sender immediately by replying to the 
message and deleting it from your Computer. Thank you.
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