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Protokół Nr 5/201?
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
w dniu 14 kwietnia 2015 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Józef W ilczek

I. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu

II. Program i temat posiedzenia:

Zgodnie z harmonogramem planu pracy w  I półroczu naszej komisji mamy dzisiaj : 

a) Funkcjonowanie jednostek pomocniczych w  naszej Gminie oraz estetyka 

terenów zielonych.

Ponadto do zaopiniowania n/w pisma:

1. Pismo NR BRZ.0002.5.2015 z diiia 2 kwietnia 2015 r. Starostwa Powiatowego w  

Namysłowie w sprawie poparcia'Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 

utworzenia na terenie województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego.

2. Pismo z dnia 3 kwietnia 2015 r. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  

sprawie zwrotu nadpłaty czynszu za lata 2010 -  2012.

3. Pismo Nr MGOPS.IV.060.05.15.RN z dnia 8 kwietnia 2015 r. - sprawozdanie z 

działalności i wykonania budżetu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  

Zdzieszowicach za 2014 r. oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2015 r.

4. Pismo Nr SG.0006.3.2015 z dnia 19 marca 2015 r. (Sprawozdanie z realizacji 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2014 rok; Sprawozdanie z realizacji 

zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 rok.



III. Przebieg posiedzenia:
Po otwarciu i powitaniu zaproszonych Sołtysów z przedstawicielam i Rad Sołeckich i 
Przewodniczących Samorządów M ieszkańców z przedstawicielam i ich Rad, przewodniczący 
udzielił głosu pani Burmistrz oraz przewodniczącemu RM, którzy w zwięzłych, konkretnych 
słowach podziękowali i gratulowali nowo wybranym Sołtysom i Przewodniczącym 
Samorządów M ieszkańców, życząc wszystkiego najlepszego na polu pracy samorządowej. 
Następnie omówiono treści zawarte w pismach :
- NR BRZ.0002.5.2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. Starostwa Powiatowego w Namysłowie w 
sprawie poparcia Apelu Sejm iku W ojewództwa Opolskiego w sprawie utworzenia na terenie 
województwa opolskiego bazy lotniczego Pogotowia Ratunkowego. -  popieramy bez uwag
- z dnia 3 kwietnia 2015 r. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w sprawie zwrotu 
nadpłaty czynszu za lata 2010 -  2012. -  pani burmistrz temat wyjaśni i  załatwi pozytywnie.
- Nr M GOPS.IV.060.05.15.RN z dnia 8 kwietnia 2015 r. - sprawozdanie z działalności i 
wykonania budżetu M iejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach za 
2014 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2015 r. -  przyjęto bez uwag
- Nr SG.0006.3.2015 z dnia 19 marca 2015 r. (Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
W spierania Rodziny za 2014 rok, Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania 
rodziny za 2014 rok. - przyjęto bez uwag
Do przekazania swoich opinii z funkcjonowania jednostek pomocniczych wraz z 

przedstawieniem potrzeb i problemów przystąpili Sołtysi i Przewodniczący Samorządów wg 
n/w kolejności co stanowią dołączone wypowiedzi.

Zgłoszone potrzeby - Osiedle Piastów I -  Krystyna Zielińska
Przewodnicząca prosi o dokonanie dodatkowych nasadzeń jesienią oraz o wysprzątanie zakątków, 
które często są pomijane albo niewystarczająco posprzątane. W imieniu zarząd wystosowano pismo 
do UM z prośbą o wyremontowanie baraku tzn. pomalowanie pomieszczeń i ocieplenie elewacji. 
Zgłoszone potrzeby -  Osiedle Piastów II -  Mirosław Potas 
Wielkim problemem na tym osiedlu jest brak lokalu do spotkań mieszkańców. Prosi się o 
wyremontowanie chodników i cząstkowe naprawienie ulic. Zauważa się wielki brak miejsc 
parkingowych. Proszą o wysprzątanie terenu znajdującego się między torami kolejowymi a garażami 
przy ulicy Myśliwca.
Zgłoszone potrzeby - Osiedle Akacjowa -Zielona -  Reinhard Winkler
Prośba o udzielenie pomocy w szybszym przekształcenie przestrzeni „Mirabelki" w teren rekreacyjny, 
z uwagi na niewykorzystanie możliwości płynących z bliskości terenu zalesionego. Wcześniej na jego 
terenie umiejscowiona była ścieżka zdrowia. Obecnie na terenie miasta brak takiego miejsca. - 
jedynymi pozostałościami po ścieżce zdrowia są fundamenty mostków które nie leżą na terenie 
gminnym. Czy jest możliwości odtworzenia choćby tylko samych mostków?. Mieszkańcy sugerują 
utworzenie parkingu na starym boisku pod blokiem nr. 7. A w imieniu mieszkańców ulicy Leśnej 
prosimy o zamontowanie lustra przy wyjeździe na ulicę Fabryczną.
Zgłoszone potrzeby -  Osiedle Korfantego -  Kościuszki -  Mirosław Hankus 

Z racji planowanego remontu dróg prosi się o dokładniejsze wykaszanie przy chodniku w kierunku 
domków socjalnych. Zwracają się z ponowną prośbą o rozpatrzenie możliwości utworzenia parkingu 
przy posesji Pana Lepicha.



Zgłoszone potrzeby -  Sołectwo Oleszka -  Teresa Królikowska
I. Sprawa najpilniejsza to przywrócenie Świetlicy Wiejskiej jako miejsca spotkań dla dzieci, 

młodzieży i mieszkańców.
z przeprowadzonego rozeznania wynika ze jest do kupienia działka nr 555/lKw nr 33244/KK o pow. 
965m.kw wraz z budynkiem o powierzchni użytkowej 70m,kw z dostępem do mediów za cenę około 
100 000,00 zł do negocjacji.
2. Wyczyszczać przynajmniej x l w kwartale zbiornik na wodę koło placu rekreacyjnego ze względu na 
wydobywający się fetor z znajdujących się nieczystości oraz naprawić uszkodzenia w obmurowaniu;
3. Uregulować stan prawny rowu odbierającego wodę ze zbiornika ,a przebiegającego przez 

działkę 110/1 wraz naprawą jego brzegów. Działka należy do Państwa Knop którzy wyrażają zgodę 
na ułożenie rur nad którymi można uprawiać dalej pole.

4. Przeprowadzić pielęgnację drzewostanu na placu rekreacyjnym i wyciąć gałęzie niebezpiecznie 
zwisające nad jezdnią i zagrażające bezpieczeństwu ruchu.

5. Uzupełnić braki w siedzeniach ławek rekreacyjnych wraz z zakonserwowaniem i naprawą 
sprzętu zabawowego.

6. Doprowadzić do naprawy walącego się muru wokół posesji należących do Nadleśnictwa Strzelce 
Opolskie, gdyż utrudnia rolnikom dojazd do pól;

7. Wymienić oprawy lamp oświetleniowych ul. Wiejska na nowsze.
8. Doprowadzić do wymiany nawierzchnię asfaltową ulic w całej wsi.
9 .Doprowadzić do stanu używalności drogi transportu rolnego z Oleszki do Jasionej oraz do 

Dalni - przedłużenie ulicy Kościuszki
lO.Udostępnić harmonogramu sprzątania,wykaszania i pielęgnacji nasadzeń kwiatowych.
I I .  Zorganizować i przeprowadzić referendum w sprawie przyłączenia mieszkańców 

lewostronnej części ulicy Kościuszki do Oleszki.
PS. Jest zgoda członków Rady sołeckiej na pomalowanie i zakonserwowanie znajdującego się 
gminnego wyposażenia rekreacyjno zabawowego na pomalowanie we własnym zakresie pod 
warunkiem dostarczenia materiału i pędzli.

Zgłoszone potrzeby ~ Sołectwo Rozwadza ~ Rita Grądałska
Pani Sołtys tak jak i inni prosi o harmonogram wykaszania. Wielkim problemem Rozwadzy są walące 
się budynki szpecące wioskę a jednocześnie będące wielkim zagrożeniem dla społeczności.

Zgłoszone potrzeby -  Sołectwo -Żyrowa -  Józef Wilczek
1. Przywrócenie 642m/kw. placu zabaw dla Publicznego Przedszkola w Źyrowie
2. Dokończyć utwardzanie pobocza ulicy Ogrodowej tj. 50m/kw. naprzeciw kościoła, 
90m/kw. chodnika przy Kościele oraz na początku ulicy k. posesji pp. Bukowińskich 
80 m/kw.
3. W zleceniu na przebudowę ulicy Bocznej proszę o ujęcie brakującego skrawka
nieutwardzonego wjazdu od strony drogi powiatowej,ustawienia tablicy z nazwą 
miejscowości oraz o wyznaczenie miejsca na mały parking naprzeciw działki 348 wraz z 
wymianą pokrywy na chwytaczu wody burzowej koło posesji 346/1 oraz o oczyszczenie 
ulicy ze zgromadzonego piasku i wyrastającej trawy . .
4. Zlecić opracowanie dokumentacji i wykonać przebudowę ulic w Żyrowej wg następującej 
kolejności * Odnoga z drogi powiatowej przy posesji Cięciwa Lepich Steindor, Smiatek 
Lepich * Ulice Dzierżonia,Karola M iarki,Ogrodowa, Korfantego,Poprzeczna, 
Kasztanowa, Hrabiów von Gaschin, Koszyka, Koprka, Ks. Włodarza, Zaplocie
* Opracować dokumentacje na wykonanie odnóg ulic Wojska Polskiego:
a) do rodzin Lepich Monika i Leonard oraz Lepich Sonia i Robert

b) ulica Fr. Myśliwca do rodzin Krawczyk Maria, Bernard, Aurelia Stepień oraz rodziny 
Anny i Stanisława Wróblewskich,
ulica Korfantego do rodzin Helena Jałowy oraz Barbary i Pawła Kleszcz .



Zgłoszone potrzeby -  Stara Część Miasta - Eryka Wykop
1 - Częściej wykaszać place zabaw
2 - Udostępnienie harmonogramu sołtysom i przewodniczącym sprzątania i wykaszania;
3 -Zwrócenie się do zarządcy dróg wojewódzkich o wykaszanie poboczy i rowów 2 razy w kwartale 
zwłaszcza przy wyjeździe z dróg podporządkowanych na drogę z pierwszeństwem przejazdu.
4- Usunięcie trawy zarastającej chodnik dla rowerzystów wzdłuż drogi wojewódzkiej;
5 -Zwrócenie się do powiatu o zamontowanie barierek przy Banku Spółdzielczym na ul. Chrobrego;
6- Zrealizować postulaty poprzednich posiedzeń kom isji.
Zgłoszone potrzeby Stare Osiedle - Gidel Sylwester 
*zainstalowanie oświetlenia przy ul. Kwiatowej oraz doświetłenie ul. 22 Lipca, 

położenie powierzchni asfaltowej na ul. Kwiatowej;
*ukończenie budowy chodnika przy ul. Katowickiej od skrzyżowania z ul. Prusa;
*naprawa oraz konserwacja urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw (w tym ławek);
*naprawa lub wymiana progu zwalniającego przy ul. Wolności i na ul. 22 Lipca;
*stworzenie przejścia dla pieszych na ul. Góry Sw Anny ( od nr 22a w kierunku Góry Sw Anny), 
instalacja progów lub pasów zwalniających prędkość ( ul. Góry Sw Anny od ronda w kierunku Góra 

św. Anny);
*montaż ogrodzenia placu zabaw przy Placu 1-Maja;
*wprowadzenie zakazu parkowania (wydzielenia miejsc) lub zmiany organizacji ruchu przy ul. 
Wolności;

*wprowadzenie zakazu parkowania (wydzielenia miejsc) przy Placu 1-Maja przy łączniku z ul. 
Kopernika; ^

*pielęgnacja (przycięcie) zwisających gałęzi drzew znajdujących się bezpośrednio przy parkingach na 
Placu 1-M aja;

*stworzenie miejsca do integracji wydarzeń, spotkań kulturalno -  rekreacyjnych Osiedlowej 
Społeczności zarówno tej najmłodszej jak najstarszej.

Zgłoszone potrzeby - Sołectwo Jasiona -  Piotr Santura
Dodatkowe wykaszanie przy posesji Pana Płonki. Prosi o rozwiązanie problemu z słupem 
elektrycznym stojącego na środku chodnika realizowanej inwestycji wspólnie ze Starostwem. 
Zgłoszone potrzeby -Sołectwo Januszkowice -  Maria Kampa 
Monitorowanie projektu i budowy drogi wojewódzkiej 423;
Przygotowanie sołectwa do programu; „ sieci najciekawszych wsi" w ramach odnowy wsi;
Budowa drogi gminnej do Raszowej wg przygotowanego projektu -przystąpienie do projektu 
Schetynówka;
Przebudowa ul. Młyńskiej wg gotowego projektu - po kanalizacji -  przystąpienie do projektu 
Schetynówka;
Projekt i budowa-po kanalizacji-ulic: Lompy, Lesiańska, Lesiany, Nowa, Wschodnia, Krótka, 
Piaskowa, Olszowa, Raszewska;
Budowa świetlicy dla młodzieży w budynku wielofunkcyjnym- realizacja projektu z udziałem środków 
zewnętrznych;
Wykonanie piłko chwytów na boisku szkolnym;
Wykonanie projektu przebudowy boiska przy szkole .
Zgłoszone potrzeby Sołectwo Krępna -  Bożena Haręża
Priorytetową i najważniejszą sprawą dla mieszkańców Krępnej jest dokończenie budynku 
wielofunkcyjnego lub chociażby przekazanie wykończonych pomieszczeń poszczególnym grupom 
działającym na terenie wioski. Innymi problemami z jakimi borykają się mieszkańcy Krępnej to 
wyczyszczenie nielegalnych wysypisk śmieci, wycięcie drzew na ul. Cegielnianej, naprawienie 
chodnika i ustawienie barierek bezpieczeństwa przy ulicy Zdzieszowickiej, dołożenie lamp przy 
ulicach Odrzańskiej i Stawowej oraz sprawa wyglądu i lepszej możliwości funkcjonowania świetlicy 
wiejskiej przez jej ulepszenie i modernizację.



5.0pracow ać dokumentację wykonawczą oświetlenia dla ulic: Hrabiów von Gaschin, 
Kasztanowej, częściowo na ulicy Bocznej od drogi powiatowej do ulicy Jagodow ej,Koszyka, 
Koprka, ks. W odarza.
6. Dokończyć zadania inwestycyjne odprowadzenia i doprowadzenia wody do stawu.
7. Przebudować chodnik wraz z murkiem oporowym koło stawu.
Utwardzić drogę transportu rolnego tj. na przedłużeniu ulicy Poprzecznej wzdłuż ogrodu do 
Kapliczki 3 Braci.
8. Stworzyć fundusz dla osiedli i sołectw na utrzym anie i upiększenia wykonanej 
infrastruktury przez mieszkańców w ramach inicjatywy obywatelskiej -  na zakup materiałów 
, fa rb ,kw iatów ,benzyny, o le jów ,części zamiennych dla posiadanego sprzętu gminnego, 
środków czystości do umycia przystanków autobusowych.
9. Nadać nazwy odnogom we wsi zgodnie z dostarczoną uchwałą 2/09/2010 zebrania 
wiejskiego wsi.
10. Oczyścić kanały spływowe wody burzowej wzdłuż ulicy Korfantego z wymianą 

uszkodzonych pokryw. Zlecić opracowanie wykonania zagospodarowania wokół Remizy OSP 
wraz z wymiana nawiezionego piasku zamiast ziemi do posiania trawy.
11. Oczyścić tereny sołectwa z dzikich wysypisk.
12. Zlecić opracowanie spływu wód burzowych z zboczy Góry św. Anny.

IV. Podjęto następujące wnioski:

1. Prosimy o przygotuje harmonogramu realizacji wymienionych zadań społeczno 
gospodarczych

2. Dla zmotywowania i pobudzenia inicjatywy obywatelskiej wyodrębnić kwotę
15 000,00 zł dla wszystkich jednostek pomocniczych na zakup materiałów /farb, 
pędzli, rozpuszczalnika, benzyny i innych części potrzebnych dla konserwacji 
,pielęgnacji oraz napraw mienia gminnego.

3. Dla przywrócenia uczestnictwa w  Programie Odnowy Wsi sołectw należących do 
niego zgodnie z podjętymi uchwałami Rady również wyodrębnić dodatkowe środki.

4. Prosi się by znajdujący się obok Lewiatana Toy Toy uległ zamaskowaniu łub został 
usunięty z uwagi na oszpecanie terenu..

5. Uporządkować gospodarkę wodno -ściekową -burzową w  gminie

V. Program następnego posiedzenia:

1. Ochrona zdrowia mieszkańców oraz profilaktyka zdrowotna w Gminie. 

2. Program naprawczy Spółki WIK w sprawie zredukowania strat.

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:



DATA: 12 maj 2015

GODZINA: 15,15

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1) Józef Wilczek -  Przewodniczący.................................... ......................

2) Schweda Ewa - W iceprzewodniczący.................................... ...............

3) Adamski Piotr..................................................................

4) Hankus M irosław.............. ........ ............................ ..............

5) Kuska Jan....................... ..........................................

6) Maruszewski Marian..................................................................

7) Wenio Stanisław..................................................................

Protokołował/a:..... ................. .......................................

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:



TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA:

GODZINA:

N a tym  protokół zakończono i podpisano:

1) Józef W ilczek -  Przewodniczący

2) Schweda Ewa - W iceprzewodniczący

3) Adamski Piotr

4) Hankus M irosław

5) Kuska Jan

6) M aruszewski Marian

7) Wenio Stanisław

Protokołował/a:





Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych

6) M aruszewski Marian

7) Wenio Stanisław

O soby zaproszone:

Imię i nazwisko Funkcja

YtO-d/fm.. ..................




