
Protokół Nr XLVIII/2014 
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Stan ewidencyjny -15  radnych

Obecnych - 1 5  radnych

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1900

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr XLVII/2014 Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2014 r

4. Stan infrastruktury drogowej w Gminie.

5. Funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Gminie Zdzieszowice

6. Informacja o działalności Miejsko -  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Zdzieszowicach, w tym:

a) sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu Miejsko -  Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej za 2013 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy na 2014 r.,

b) ocena zasobów pomocy społecznej dobranej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej 

i demograficznej wraz z rekomendacjami,

c) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby na 2014 r. 

związane z realizacja zadań ,

d) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013 r.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (droga 

w obrębie wsi Oleszka),
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b) w sprawie zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (droga 

w obrębie wsi Januszkowice),

c) w sprawie przekazania skargi,

d) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.,

e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Jasionej przy ulicy 

Głównej, udzielenia bonifikaty przy ich zbyciu oraz zastosowania innej stopy procentowej 

dla rat niespłaconej części ceny nabycia lokali,

g) w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

9. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym -  pełniąca obowiązki Burmistrza 

Zdzieszowic pani Sybila Zimerman.

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

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

stałych.

12. Interpelacje radnych.

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

14. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.

15. Zakończenie Sesji.

A d.l.

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

w Zdzieszowicach i stwierdziła prawomocność obrad.

Ad 2.

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż do biura rady wpłynął wniosek najemców i kupców 

pawilonów handlowych przy ul. Filarskiego z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad protestu 

dotyczącego działalności "ogródka piwnego" przy ulicy Filarskiego, którego właścicielem jest pani 

Ilona Morawska. Zgodnie z § 30 ust. 2 Statutu Gminy Zdzieszowice z wnioskiem o zmianę do 

porządku obrad może wystąpić Burmistrz, radny lub klub radnych.

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady zaproponowała wprowadzenie powyższego 

protestu do punktu 14 obrad Sesji Rady Miejskiej oraz poddała wniosek pod głosowanie.
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Wynik głosowania:

14 głosów za 

1 głos przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad 3.

Protokół Nr XLVII/2014 Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2014 r. został przyjęty w drodze 

głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad 4.

Wicestarosta Krapkowicki pani Sabina Gorzkulla-Kotzot przedstawiła w formie prezentacji 

multimedialnej i omówiła zadania wykonywane na drogach powiatowych na terenie Gminy 

Zdzieszowice w latach 2011-2014. Poinformowała również o kosztach jakie Powiat Krapkowicki 

poniósł w związku z utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Zdzieszowice w latach 

2011-2013 oraz omówiła zadania, które zostały zaplanowane do wykonania w 2014 roku w zakresie 

dróg powiatowych.

Radna pani Halina Ciż, poinformowała iż chodnik na ul. Góry św. Anny od torów kolejowych do 

skrzyżowania z ul. Nowa i chodnik na ul. Filarskiego są nierówne oraz droga na ul. Góry św. Anny 

od skrzyżowania ulic Nowa z Góry św. Anny do ronda wymagają remontu.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Piastów I pani Krystyna Zielińska zapytała czy „mirabelka” jest 

drzewem owocowym ozdobnym i czy takie drzewo można wyciąć.

Wicestarosta Krapkowicki poinformowała, iż jeżeli chodzi o drzewo owocowe jak najbardziej 

można je  wyciąć, jednak, aby się upewnić o jakie gatunek drzewa chodzi w dniu jutrzejszym 

zostanie wysłana osoba, która to sprawdzi.
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Radny pan Piotr Adamski zapytał czy jest możliwość zlecania drobnych prac związanych z obsługą 

dróg powiatowych na terenie Gminy Zdzieszowice - Spółce WiK, tj. wykaszanie, sprzątanie.

Pani Sabina Gorzkulla -  Kotzot poinformowała, iż jest taka możliwość, ale należy wziąć udział 

w ogłaszanym corocznie przetargu, który reguluje Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Prezes Spółki Wik pani Izabela Bielka poprosiła, aby Starostwo Krapkowickie skierowało zapytanie 

ofertowe do Spółki Wik dotyczące ceny za wykonywanie drobnych prac związanych z obsługą dróg 

powiatowych na terenie Gminy Zdzieszowice.

Wicestarosta Krapkowicki poinformowała, iż wszystkie oferty dotyczące prac i remontów dróg 

zamieszczane są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. Warunkiem jest złożenie 

odpowiednich dokumentów oraz wykonanie usług po najbardziej atrakcyjnej cenie.

Radny pan Antoni Borecki poinformował, iż w zeszłym roku złożył interpelację dotyczącą 

chodnika na ul. Żyrowskiej, jednak odpowiedź ze Starostwa Powiatowego okazała się 

nieprawdziwa, gdyż chodnik ten nie został przełożony pomimo zapewnień w piśmie. Ponadto 

zasugerował, aby powiat odpowiadał szczerze w korespondencji, którą kieruje do Urzędu Miasta 

w Zdzieszowicach.

Pani Sabina Gorzkulla - Kotzot poinformowała, iż wniosek złożony w w/w sprawie został 

zrealizowany, jednak chodnik na ul. Żyrowskiej jest w tragicznym stanie, co może powodować 

wątpliwości w interpretacji czy to zadanie zostało wykonane. Ponadto poinformowała, iż powiat 

może wyremontować cały chodnik położony na ul. Żyrowskiej pod warunkiem, że Gmina 

Zdzieszowice będzie uczestniczyć w połowie kosztów tego zadania.

Sołtys wsi Januszkowice pani Maria Kampa poprosiła o wycinkę krzewów przy ul. Kościelnej 

w Januszkowicach do pierwszego domu w miejscowości Krasowa (droga powiatowa). Ponadto 

zapytała o sytuację przejazdu kolejowego w Januszkowicach oraz o zastoisko wodne przy 

skrzyżowaniu ulic Kościelnej z Wolności (droga powiatowa z drogą wojewódzką).

Wicestarosta poinformowała, iż w sprawie dotyczącej zastoiska wody zostało wysłane pismo do 

Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o uporządkowanie tego miejsca. W kwestii przejazdu 

kolejowego w Januszkowicach starostwo zwróci się w tej sprawie do służb PKP odpowiedzialnych 

za utrzymanie przejazdu kolejowego.
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Sołtys wsi Rozwadza pani Rita Grądalska podziękowała pani Sabinie Gorzkulli -  Kotzot za 

doskonałą współpracę z Gminą Zdzieszowice.

Radny pan Zbigniew Józefiok poinformował, iż na skrzyżowaniu ulic Góry św. Anny z Filarskiego 

w Zdzieszowicach, na łuku drogi znajduje się kratka odprowadzająca wodę deszczową, która jest 

oddalona od chodnika o ok. 40 cm, gdzie tworzy się zastoina wody przy opadach deszczowych, 

należałoby przesunąć tą kratkę bliżej krawężnika.

Wicestarosta poinformowała, iż w dniu jutrzejszym pracownicy starostwa dokonają wizji w terenie, 

a radny zostanie poinformowany o dalszej realizacji zadania.

Radna pani Halina Ciż poinformowała, że chodnik położony na ul. Filarskiego w Zdzieszowicach 

nie posiada kompletnej kostki brukowej.

Sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta poinformował, iż odcinek drogi, który łączy miejscowości 

Krępna i Jasiona (droga powiatowa) jest w fatalnym stanie.

Wicestarosta Krapkowicki poinformowała, iż ten odcinek drogi zostanie wykonany w późniejszym 

terminie ze względu na mniejsze natężenie ruchu w porównaniu do innych dróg, które również 

wymagają remontu.

Przewodnicząca Rady podziękowała zaproszonym gościom ze Starostwa Powiatowego w 

Krapkowicach za wyczerpujące odpowiedzi oraz za przybycie.

Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Departamentu Infrastruktury i 

Gospodarki pan Remigiusz Widera omówił sytuację dotyczącą inwestycji na drodze wojewódzkiej 

nr 423 przebiegającej przez Gminę Zdzieszowice.

Radna pani Rita Grądalska zapytała czy jest możliwość ustawienia znaku drogowego na drodze 

wojewódzkiej na terenie Rozwadzy, aby samochody powyżej 8 ton nie mogły skręcać w kierunku 

wsi (droga powiatowa), gdyż później nie mają możliwości zawrócenia. Taki znak znajduje się tylko 

na drodze powiatowej.
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Pan Remigiusz Widera poinformował, iż Starosta Krapkowicki powinien był wystąpić do Urzędu 

Wojewódzkiego z projektem organizacji ruchu i poinformować o wszelkich dokonanych zmianach, 

aby nie występowały rozbieżności pomiędzy oznakowaniem na drodze powiatowej i drodze 

wojewódzkiej. Zapewnił, iż w dniu dzisiejszym dokona wizji w terenie.

Radna pani Brygida Labisz poinformowała, iż od 2003 roku występuje z prośbą o wykonanie 

chodnika o długości 300 m na ul. Opolskiej z powodu występującego tam zagrożenia dla pieszych.

Pan Remigiusz Widera poinformował, iż prace związane z przebudową nowych odcinków drogi 

przy drodze wojewódzkiej nr 423 zostały wstrzymane ze względu na planowaną obwodnicę oraz ze 

względu na położenie nowej kanalizacji sanitarnej.

Przewodnicząca Rady zapytała czy jest możliwość cząstkowego remontu drogi wojewódzkiej w 

kierunku Januszkowie, ze względu na zwężanie się powierzchni drogi, która się wykrusza.

Sołtys wsi Januszkowice pani Maria Kampa poinformowała, iż od znaku Rozwadza do końca 

Gminy Zdzieszowice - droga wojewódzka nr 423 powinna być gruntownie wyremontowana 

podobnie jak zostało to wykonane w Rozwadzy.

Pan Remigiusz Widera poinformował, iż Zarząd Województwa Opolskiego musi zacząć remonty od 

dróg, na których występuję największe natężenie ruchu.

Radna pani Brygida Labisz poprosiła o budowę barierek ochronnych na ul. Kozielskiej w 

Zdzieszowicach.

Przewodnicząca osiedla „Stara część miasta” pani Eryka Wykop poinformowała, że od Cmentarza 

w Zdzieszowicach w kierunku Januszkowie kostka chodnikowa wpada do rowu oraz na tym samym 

odcinku drogi trawa zarasta chodnik. Ponadto zapytała czy został wyłoniony przedsiębiorca, który 

będzie odpowiedzialny za wykaszanie rowów przy drodze wojewódzkiej nr 423.

Pan Remigiusz Widera poinformował, że zadanie związane z zarastaniem chodnika zostanie 

przekazane do Oddziału Terenowego w Opolu.
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Przewodnicząca Rady poprosiła, aby przyjrzeć się drodze wojewódzkiej nr 423 oraz chodnikowi 

przy tej drodze.

Sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta poinformował, iż dojście do szkoły przy odcinku drogi 

wojewódzkiej nr 423 w Krępnej stanowi zagrożenie dla dzieci uczęszczających do tej szkoły.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla ogłosiła 10 min przerwy.

Ad 5.

Dyrektor Żłobka Samorządowego pani Anna Stosiek przedstawiła i omówiła w formie prezentacji 

multimedialnej funkcjonowanie żłobka zgodnie z przedłożonym materiałem z dnia 14 kwietnia 

2014 r. Ponadto zachęciła wszystkich obecnych gości do głosowania na Żłobek Samorządowy w 

konkursie zorganizowanym przez firmę Nutricia.

Ad.6.

Kierownik Miejsko -  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Renata Nachtygal omówiła 

przedłożone Radzie Miejskiej sprawozdania:

• sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu MGOPS za 2013 r. oraz potrzeby w 

zakresie pomocy na 2014 r.,

• ocena zasobów pomocy społecznej dobranej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej 

i demograficznej wraz z rekomendacjami,

• sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby na 2014 r. 

związane z realizacją zadań,

• sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013 r.

Radny pan Edward Paciorek stwierdził, iż nie brakuje środków finansowych na zadania z zakresu 

pomocy społecznej. Ponadto poinformował, iż liczba mieszkańców w Gminie Zdzieszowice stale 

maleje.

Radny pan Piotr Adamski stwierdził, iż problemem rotacji wśród zatrudnianych pracowników 

socjalnych są płace. Zaproponował, aby ze względu na specyficzne obowiązki pracowników 

socjalnych stworzyć takie wynagrodzenie za pracę, aby utrzymać ich jak najdłużej w Gminie 

Zdzieszowice.
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Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, iż zleciła audyt płac pracowników 

socjalnych w MGOPS. Ponadto poinformowała, iż płace pracowników socjalnych są porównywalne 

z płacami w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy z innymi oraz są zgodne z przepisami, 

jednak ostatecznie te ustalenia potwierdzi audytor.

Radny pan Piotr Adamski poinformował, iż dużym problemem jest pozyskać wartościowego 

pracownika, a jeszcze większym jest go zatrzymać w firmie.

Ad. 7.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za rok 2013 z dnia 15 kwietnia 2014 r. stanowi załącznik do 

protokołu.

Ad. 8.

a) Radna pani Halina Ciż zapytała czy zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych wiąże się z 

jakimiś wydatkami.

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Środków Pomocowych pan Artur Gasz 

poinformował, iż w chwili obecnej nie wiąże się to z żadnymi wydatkami, jednak w późniejszym 

czasie zgodnie z ustawą o drogach publicznych zarządca drogi jest zobowiązany do utrzymywania 

jej w należytym stanie.

Uchwała Nr XLVIII/365/2014 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej 

przebiegu została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący

b) Uchwała Nr XLVIII/366/2014 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia 

jej przebiegu została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
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14 głosów za

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący

c) Uchwała Nr XLVIII/367/2014 w sprawie przekazania skargi została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

15 głosów za

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

d) Radna pani Halina Ciż poprosiła o wyjaśnienie dokonanej zmiany w budżecie dotyczącej 

wykonania parkingu przy ul. Piastów II, gdyż teren ten nie należy do Gminy Zdzieszowice.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman wyjaśniła, iż teren ten na chwilę obecną należy do 

Spółdzielni Mieszkaniowej, jednak w najbliższym czasie zostanie on przekazany Gminie 

Zdzieszowice. Ponadto w uzasadnieniu do uchwały budżetowej jest zapis, który tłumaczy, że 

zadanie zostanie zrealizowane po uregulowaniu spraw własnościowych.

Uchwała Nr XLVIII/368/2014 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r. została podjęta w 

drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

e) Uchwała Nr XLVIII/369/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została 

podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących
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f) Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i rolnictwa pan Michał Kilisz wyjaśnił korektę do 

uchwały.

Uchwała Nr XLVIII/370/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych 

położonych w Jasionej przy ulicy Głównej, udzielenia bonifikaty przy ich zbyciu oraz zastosowania 

innej stopy procentowej dla rat niespłaconej części ceny nabycia lokali została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

g) Pan Michał Kilisz wyjaśnił znaczenie opłaty adiacenckiej zgodnie z ustawą o gospodarce 

nieruchomościami. Wyjaśnił również, iż należy ustalić stawkę procentową opłaty adiacenckiej, 

której wartość procentowa nie może być większa niż 30%. Ustalona stawka musi być jednakowa 

dla wszystkich użytkowników.

Uchwała Nr XLVIII/371/2014 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej została 

podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

1 głos przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.9.

Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym złożyła -  pełniąca obowiązki Burmistrza
•f

Zdzieszowic pani Sybila Zimerman,stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10.

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

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

o uczestniczeniu w zebraniu gminnym OSP w Krępnej, a także o współudziale w posiedzeniu Rady 

Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny.
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A d.ll.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Werner Mulorz poinformował, że Komisja w okresie 

międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie oraz dokonała kontroli zadań własnych Miejsko - 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto odczytał ustalenia i wnioski komisji z 

przeprowadzonej kontroli.

Przewodnicząca Komisji Samorządowo -  Środowiskowej pani Brygida Labisz poinformowała, że 

Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie, którego tematem była m.in. 

gospodarka gruntami gminy i zasobami lokalowymi.

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

jedno spotkanie, którego tematem były m.in. remonty cząstkowe dróg gminnych a bezpieczeństwo 

mieszkańców.

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

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

stanu dróg i związanej z nimi infrastruktury w mieście Zdzieszowice oraz informacja o budowie 

i remontach dróg w gminie (drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i dojazdowe do gruntów 

rolnych).

Ad. 12

Pisemne interpelacje złożyli następujący radni:

• pan Borecki Antoni

• pan Józefiok Zbigniew,

• pani Labisz Brygida,

• pan Mulorz Werner,

• pan Oleksin Bogdan,

• pani Osadzin Barbara,

• pan Wenio Stanisław.

Ad. 13.

Radna pani Brygida Labisz wniosła uwagi do odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej 

Sesji Rady Miejskiej.

Ad. 14.
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Przewodnicząca Rady w związku z wprowadzonym punktem do porządku obrad dotyczącym 

protestu (Ad.2.) udzieliła głosu zainteresowanym.

Pani Jolanta Wójcik odczytała złożony protest najemców i kupców pawilonów handlowych przy ul. 

Filarskiego dotyczący działalności "ogródka piwnego" przy ulicy Filarskiego, którego właścicielem 

jest pani Ilona Morawska. Ponadto odczytała odpowiedź pani Burmistrz do pani Ilony Morawskiej 

dotyczącą wydzierżawienia części działki nr 433/8 z arkusza mapy 2 obręb Zdzieszowice.

W związku z powyższym zapytała dlaczego stoliki ustawione przed pawilonem wciąż się tam 

znajdują.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, iż stoliki przy pawilonie na ul. 

Filarskiego 6 stoją nielegalnie. Ponadto sprawą w dniu jutrzejszym zajmie się Straż Miejska.

Pan Marek Morawski poinformował, iż w interesie osób prowadzących działalność polegającą na 

sprzedaży alkoholu jest również czuwanie, aby alkohol był sprzedawany osobom pełnoletnim, a 

lokal był wyposażony w monitoring. Ponadto poinformował, iż w mieście Zdzieszowice nagminnie 

spożywany jest alkohol za rogami sklepów, a powodem tego, że ludzie załatwiają swoje potrzeby 

fizjologiczne w rożnych nieprzeznaczonych do tego miejscach jest brak szaletu miejskiego.

Pan Wojciech Kowalski właściciel studia fotograficznego położonego przy jednym z pawilonów na 

ul. Filarskiego poruszył problem zachowania się nietrzeźwych osób korzystających z usług 

„ogródka piwnego” przy pawilonie na ul. Filarskiego.

Przewodnicząca Rady przypomniała, iż sesja jest nagrywana a jej obrady nie są miejscem 

przeznaczonym na kłótnie w sprawach prywatnych.

Ponadto poinformowała, iż pan Marek Morawski uczestniczył w komisjach Rady Miejskiej, na 

których przedstawił swoją wizję funkcjonowania ogródka piwnego i podjęte działania zapewniające 

porządek na terenie ogródka.

Pani Czesława Ogorzałek przedstawiciel kupców, omówiła wady położenia „ogródka piwnego” w 

sąsiedztwie innych pawilonów. Ponadto zasugerowała, aby pan Marek Morawski przekształcił w 

taki sposób swoją działalność, aby rodziny z dziećmi mogły swobodnie poruszać się po placu oraz 

aby wprowadził do swojego asortymentu produkty takie jak lody czy kawa.
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Patii Przewodnicząca zakończyła dyskusje w tym temacie, gdyż dalsze działania w tej sprawie 

należą do kompetencji pani Burmistrz.

Radny pan Edward Paciorek poinformował, iż na ul. Kopernika przy Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 2 znajduje się próg zwalniający, który nie jest poprzedzony znakiem drogowym 

„próg zwalniający”.

Sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta poinformował, iż ul. Cegielniana w Krępnej (droga gminna) 

jest w  fatalnym stanie. Ponadto studzienki kanalizacyjne na drodze wojewódzkiej nr 423 są stare i 

wymagają wymiany.

Ad.15.

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

w Zdzieszowicach.

Protokołowała:

Malwina Czajka

PRZEWODNICZĄCA RADY
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