
 

 

                                  

                                                                                                                   

         

 

Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych, zgłoszonych podczas XXVII sesji Rady Miasta Oleśnicy 

VIII kadencji w dniu 25 marca 2021 r. 

 

Radny Marek Czarnecki  

1. Interpelacja w sprawie ronda przy ul. Strefowej w Oleśnicy.  

Interpelacja w załączeniu, zał. nr 1, 

2. Interpelacja w sprawie dokonania przeglądu fragmentów ul. Stolarskiej i Wikliniarskiej w Oleśnicy.  

Interpelacja w załączeniu, zał. nr 2, 

3. Interpelacja w sprawie wykonania przeglądu u naprawy progów zwalniających na ulicach Stolarskiej 

i Wikliniarskiej.  

Interpelacja w załączeniu, zał. nr 3, 

4. Interpelacja w sprawie zanieczyszczania powietrza przez  piec w siedzibie pogotowia ratunkowego.  

Interpelacja w załączeniu, zał. nr 4, 

5. Interpelacja w sprawie Straży Miejskiej.   

Interpelacja w załączeniu, zał. nr 5, 

 

Radny Damian Siedlecki  

1. Interpelacja w sprawie zakupu i instalacji budek lęgowych dla ptaków objętych ścisłą ochroną 

gatunkową i wymagających ochrony czynnej, osiedlających się w rejonie oleśnickich stawów i 

wodociągów.  

Interpelacja w załączeniu, zał. nr 6, 

2. Interpelacja w sprawie instalacji ogólnodostępnych „Różowych Skrzyneczek” w jednostkach 

organizacyjnych Miasta Oleśnicy i ich regularnego doposażania.  

Interpelacja w załączeniu, zał. nr 7, 

3. Zapytanie w sprawie procedury uzyskania patronatu Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego Atol 

sp. z o.o. nad imprezą sportową lub rekreacyjną.  

Zapytanie w załączeniu, zał. nr 8, 

4. Zapytanie w sprawie sposobu wyznaczania przez Burmistrza Miasta Oleśnicy osób/pracowników 

odpowiedzialnych za udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.  

Zapytanie w załączeniu, zał. nr 9, 

5. Zapytanie w temacie działań Burmistrza Miasta Oleśnicy w sprawie spotkań, rozmów i negocjacji 

oraz oficjalnych pism i innych dokumentów powstałych w sprawie remontu zabytkowego dworca 

PKP w Oleśnicy przez spółkę PKP Nieruchomości SA, podejmowanych w okresie od października 

2019r. do marca 2021roku.   

Zapytanie w załączeniu, zał. nr 10, 

 

Radny Adam Wójcik  

Interpelacja w sprawie uporządkowania terenów miejskich.  

Interpelacja w załączeniu, zał. nr 11 , 

 

Radny Paweł Bielański  

1. Interpelacja w sprawie monitoringu miejskiego. 

Interpelacja w załączeniu, zał. nr 12, 

2. Zapytanie w sprawie rejestru umów. 

Zapytanie w załączeniu, zał. nr 13, 

3. Zapytanie w sprawie organizacji miejskiej ogrzewalni i łaźni.  

Zapytanie w załączeniu, zał. nr 14, 

 

 



 

 

Radny Wojciech Bartnik  

Interpelacja w sprawie zakupu ptaków Jerzyków.   

Interpelacja w załączeniu, zał. nr 15, 

 

Radny Grzegorz Żyła  

Interpelacja w sprawie pomocy psychologicznej dla nauczycieli szkół podstawowych.  

Interpelacja w załączeniu, zał. nr 16, 

 

Radny Marek Kamaszyło  

Interpelacja w sprawie progów zwalniających przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Oleśnicy.   

Interpelacja w załączeniu, zał. nr 17, 

 

 

 

 

 


















































































































