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Rada Miejska
w Zdzieszowicach

Protokół Nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 19 stycznia 2014r.
Obradom Komisji przewodniczył ....Wilczek Józef
1. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu zał. nr 1
II. Program posiedzenia:

1.Otwarcie i powitanie przybyłych członków komisji oraz zaproszonych gości
2. Zaznajomienie zebranych z tematami do omówienia na komisji tj.;
a -Analiza infrastruktury drogowej wraz z organizacją ruchu drogowego w tym;
- doświetlenie przejść dla pieszych
- bezpieczne dojścia i przejścia na drogach wojewódzkich ,powiatowych i gminnych
- stan i jakość dróg wojewódzkich powiatowych i gminnych .
b - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania
problemów alkoholowych oraz przeciw działaniu Narkomanii na 2015 rok.
c - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy
3. Uwagi spostrzeżenia dodatkowe wnioski uczestników komisji.
4. Sporządzenie protokołu jego podpisanie oraz zaakceptowanie terminu i tematu następnego
posiedzenia komisji
III. Przebieg posiedzenia:
Ad 2 pkt. a
Po powitaniu nastąpiło odczytanie treści wysłanej prośby - pisma przewodniczącego Komisji Spraw
Społecznych do Dyrektorów Szkół, Przedszkoli, Sołtysów oraz Przewodniczących Samorządów
Mieszkańców w sprawie wskazania zagrożeń na drogach ,chodnikach, dojść do szkół, przedszkoli,
żłobka oraz innych newralgicznych miejsc w mieście i na terenie gminnym . zał. nr 2
następnie usłyszeliśmy treść otrzymanej odpowiedzi w/w temacie zał. nr.3
Przewodniczący poinformował zebranych że wysłał drogą elektroniczną do członków komisji
skopiowane 103 protokoły z dokonanych rocznych przeglądów dróg w Gminie a nieposiadającym
komputera zostaną dostarczone w formie papierowej.
W dyskusji wypowiedzieli się wszyscy zainteresowani a sformułowane wnioski przegłosowano i
zapisano.
Ad 2 pkt. b
Udzielono głosu pani kierownik Gminnego Ośrodka i Wspierania Rodziny Sz. P Marzenie
Słobodzian w celu omówienia całości zagadnienia . W dyskusji wypowiedzieli się wszyscy
zainteresowani a sformułowane wnioski przegłosowano i zapisano.
Ad 2 pkt. c
Komisja nie wniosła jakichkolwiek uwag do przygotowanego projektu uchwały w sprawie
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy z uwagi na to że została
ona przygotowana na podstawie ustawy O Ochronie Praw Lokatora a zawarte kryteria dochodowe to
dostosowanie do aktualnej sytuacji materialnej najemców lokali socjalnych.
Ad 3
Obecny na posiedzeniu vice przewodniczący RM Józefiok Zbigniew poinformował członków komisji
że w minionej kadencji RM została podjęta niejednogłośnie uchwała o sprzedaży stanowiącego
własność miasta Szaletu Miejskiego . Pierwotna wartość tego obiektu to kwota około 100 000,00zł.

Ogłoszony w listopadzie minionego roku I przetarg okazał się bezskuteczny również ze strony
zainteresowanego.
Ponieważ nadchodzi termin ogłoszenia II przetargu z dalszą obniżką ceny vice przewodniczący
wnioskuje o przygotowanie odpowiednich materiałów w tym temacie dla nowo wybranej RM celem
zapoznania się i podjęcia stanowiska członków komisji które to odbędzie się 02-02-2015.
IV. Podjęto następujące wnioski prosząc Panią Burmistrz o:

Ad-2a.
1 - Wystosowanie pisma do firmy Tauron w związku z trwającymi rozmowami w sprawie doświetleń
przejść dla pieszych w całej gminie prosząc zarazem o zastosowanie nowoczesnej technologii
gwarantującej oczekiwany efekt świetlny-aby światło padało prostopadle na przejście.
2. - Wystosować pismo do właścicieli drogi wojewódzkiej i powiatowej o wyznaczenie dodatkowych
przejść dla pieszych na drogach przebiegających przez sołectwa oraz w mieście.
3. - Zwrócić się do instytucji do tego powołanych o wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w
sołectwach i zastosowanie pierwszeństwa z prawej strony /skrzyżowania równorzędne/
4. - zwrócić się do właściciela drogi powiatowej o wymalowanie środkowej linii tzw. oś drogi na
odcinku Zdzieszowice -Rozwadza oraz Zdzieszowice -Żyrowa - Oleszka - Jasiona do granicy Gminy
Gogolin lub dalej do drogi wojewódzkiej Gogolin -Strzelce Opolskie .
5. - zwrócić się do właściciela drogi wojewódzkiej powiatowej o wyczyszczenie i przystąpienie do
bieżącej konserwacji rowów.
6. - zwrócić się do właściciela drogi powiatowej o ponowienie niezrealizowanego tematu w sprawie
utrudnionego wyjazdu z parkingu sklepu „Biedronka" w kierunku ul Chrobrego /przejazd kolejowy/
oraz nieustawionych barierek ochronnych na wysokości Banku Spółdzielczego.
7. - Zwrócić się do instytucji do tego powołanych o;
wprowadzenie obszaru zabudowanego na osiedlu Piastów I i ustawienia tablicy „ Strefa zamieszkania"
zawnioskować o zmianę sygnalizacji świetlnej która ulega ciągłej awarii na skrzyżowaniu ul Chrobrego z
ulicą Myśliwca / szkoła Podstawowa nr 1/na zabudowaniu przycisku „załącz".
8. - W związku z zawiązaniem się Komitetu Protestacyjnego w sołectwie Januszkowice z powodu i apelem
Radnej Schweda z powodu bezczynności właściciela drogi 423 na zgłaszane i występujące zagrożenia od
wielu lat w sprawie przebudowy tej drogi od sołectwa Krępna w kierunku granicy z Kędzierzynem Koźlem. Prosimy o nie zaprzestanie interwencji z Urzędem Marszałkowskim i Dyrekcją Dróg
nadmieniając również ciągle o katastrofalnym odcinku tej drogi w Zdzieszowicach/bez chodnika ,bez
poboczy /bez przejść -ul.Opolska.
9. - Wymienić niedoskonałą bardzo hałasującą pokrywę na ulicy Bocznej w Żyrowej /Kozi Rynek/
10. -Jednoznacznie wyjaśnić sprawę drogi w sołectwie Krępna ulica Jasiońska od kapliczki do Ośrodka
Zdrowia czy jest to droga gmina czy powiatowa ?.
11. - Zlecić przynajmniej raz w kwartale posprzątanie, umycie i pomalowanie przystanków
autobusowych.
11.- Zlecić i przygotować projekty budowlane chodników i dróg gminnych wraz z ich odnogami w
sołectwach i w mieście , a z drugiej strony szukać wsparcia finansowego na realizację tego zadania
co wynika z fatalnej nawierzchni ulic ujawnionych w protokołach z przeglądu rocznego dróg.
Wobec dołączonych otrzymanych odpowiedzi -zapisów od Dyrektorów Szkół, Przedszkoli, Sołtysów
oraz Przewodniczących Samorządów Mieszkańców w sprawie wskazania zagrożeń na drogach
,chodnikach, dojść do szkół, przedszkoli, żłobka oraz innych newralgicznych miejsc w mieście i na
terenie gminnym . zał. nr 2 prosimy o uwzględnienie tych tematów w swej codziennej pracy.
Ad-2a. Komisja zwraca się do Przewodniczącego RM o ujęcie w planie w jednej z kolejnych sesji
tematu Alkoholizmu i Narkomanii w Gminie i zaproszenie przedstawicieli instytucji do tego
ustawowo powołanych z terenu województwa.

V. Program następnego posiedzenia:
Gospodarka odpadami i utrzymanie czystości i estetyki w gminie + tematy na dzień dzisiejszy nie
zgłoszone . Spotkanie dnia 02 luty godz. 15/15
VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:
Zaprosić przedstawicieli z Czystego Regionu, Veolli, Straży Miejskiej , pracownika
odpowiedzialnego za w/w temat w gminie. Oczekujemy wstępnego raportu ,
podsumowania 1,5 rocznego okresu obowiązywania Ustawy Śmieciowej z Czystego
Regionu ,oraz z firmy Veolli ich uwag spostrzeżeń ,zagrożeń planów na przyszłość.
Do zreferowania tematu Szaletu Miejskiego zaprosić Kilisz Michała .
W sprawie uwag realizacji Ustawy Śmieciowej w Gminie zwrócę się osobiście do
Przewodniczących Samorządów Mieszkańców i Sołtysów o opinię w tej sprawie.

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA;
DATA:
02-02-2015.
GODZINA: 15/15
Na tym protokół zakończono i podpisano: zał. nr. 4

Proto koło wał/a
Ewa Schweda.

Zał. nr 2
Przewodniczący Komisji Społecznej

Zdzieszowice dn. 07-01-2015

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
Radny Józef Wilczek

Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dyrektorzy Publicznych Szkół Podstawowych
Dyrektorzy Publicznych Przedszkoli
Dyrektor Żłobka Samorządowego
Dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Sołtysi i Przewodniczący Samorządu Mieszkańców

W związku z mającym się odbyć w dniu 19-01-2015r. posiedzeniem Komisji Społecznej
w temacie "Przeanalizowanie stanu infrastruktury drogowej wraz z organizacją ruchu
drogowego”, zwracam się z prośbą o wskazanie zagrożeń na drogach, chodnikach, dojść do
szkół, przedszkoli, żłobka oraz innych newralgicznych miejsc w mieście i na terenie
gminnym.
Informacje proszę przekazać w terminie do 16 stycznia br. pisemnie do biura Rady, emailem
na mój adres :jozef.wilczek@wp.pl lub telefonicznie na nr.774726180 /503814281
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Zał. nr 3
Zdzieszowice dn. 18-01-2015
Wyciąg otrzymanych odpowiedzi z terenu Gminy.
W nawiązaniu do przesłanej prośby drogą e do Dyrektorów Szkół, Przedszkoli, Sołtysów i
Przewodniczących Samorządów Mieszkańców cytuję treść otrzymanych odpowiedzi:
Dyrektor Żłobka - Anna Stosiek
Droga dojazdowa do żłobka (pomiędzy budynkiem żłobka a blokiem Nr 19 jest w złym stanie
technicznym. Na końcu tej drogi (na wysokości ostatniej bramy wjazdowej) istnieje zapadlina, która
uniemożliwia wjazd samochodów na teren żłobka przez tą bramę.
Przed wejściem do budynku od strony MGOPS przy silnych opadach deszczu tworzy się zastoisko
wody, które uniemożliwia pracownikom MGOPS oraz petentom wejście do budynku.
Dyrektor PSP Januszkowice - Maria Knop
Potrzeba wyczyszczenia studzienki i studni chłonnej ( obok szkoły) do której odprowadzana jest
woda deszczowa z ulicy Lesiańskiej. Podczas opadów deszczu na ulicy obok szkoły tworzy się
gigantyczna kałuża, która uniemożliwia dzieciom bezpieczne dojście do szkoły
- brak chodnika - ul. Młyńska, Lompy, którym dzieci mogłyby bezpiecznie dotrzeć do szkoły.
R Sołtys i Radna Sołectwa Januszkowice - Maria Kampa
Ulica Lompy, dziurawa bez chodnika , a w czasie deszczu morze wody.
Ulica Młyńska ,bardzo ruchliwa ,bardzo niebezpieczna bez chodnika, dzieci idąc do szkoły nie mają
gdzie uciec przed autami. Przed samą szkołą ,gdy trochę popada deszcz duże zastoisko wody, które
jest ciężko ominąć.
Sołtys i Radna Sołectwa Rozwadza - Rita Gradalska - Chodzi o potrzebę rozwiązania przestrzeni
skrzyżowania drogi powiatowej naprzeciw sklepu GS aż do granicy z posiadłością Hupka i Dolezych
Dyrektor PSP w Krepnei - Tatiana Dreszer
Największym zagrożeniem jest zakręt na drodze głównej przy posesji p. Świecy. Bardzo często duże
samochody z naczepami przy pokonywaniu zakrętu wjeżdżają tylnymi kołami na chodnik, stwarzając
tym samym bardzo niebezpieczne sytuacje dla dzieci idących tamtędy do szkoły i przedszkola.
Problem ten był zgłaszany do Wojewódzkiego Zarządu Dróg od lat 3 ale jedyną odpowiedzią było
przypomnienie, że na terenie całej miejscowości obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h. Ze
względu na wzmożony ruch drogowy zagrożenie wciąż się nasila i naszym zdaniem właściwym
rozwiązaniem tego problemu byłoby zamontowanie na zakręcie ochronnych barierek.
Krępna - Sołtys Józef Kaletta newralgiczny punkt zakręt przy kapliczce, to co dyrekcja szkoły, był to
postulat rodziców dzieci szkolnych ,auta ścinają zakręt jadąc chodnikiem na kostce są ślady kół, płot
ogranicza manewr ucieczki.
Zalewanie posesji przez wodę z placu kościoła - była pani z dyrekcji z Opola stwierdziła nie można nic
zrobić z przyczyn technicznych brak miejsca
Kolejny problem to studzienki kanalizacyjne tak osadzone że powodują klapanie bardzo uciążliwe dla
mieszkańców
Ulica Jasiońska od kapliczki do ośrodka zdrowia , trudno ustalić jednoznacznie
właściciela-powiat, że gminna , gmina ,że powiatowa.
Zepsuta w wyniku budowy kanalizacji ulica Wiejska i Cegielniana drogi gminne- zgłaszane - WiK się
nie przyznaje.
Chodnik wzdłuż drogi 423 rejon stawu rozchodzi się "rozmywa" zgłaszałem remont nie jest źle i nie
zagraża bezpieczeństwu odpowiedź Woj. Żarz. Dróg
Sołtys i Radny Sołectwa Żyrowa - Józef Wilczek
Na przebiegającej drodze powiatowej od granic gminy Gogolin do miasta Zdzieszowice nawierzchnia
drogi katastrofalna brak odpowiedniego podkładu a pobocza /rowy/niekonserwowane od lat 60
tych.
Przed rondem w Zdzieszowicach ze wszystkich trzech stron brak informacji o kierunku jazdy do
Żyrowej, Oleszki i Jasionej
- w sołectwie brak przejść dla pieszych /sklep, przystanek, naprzeciw CPN i na wysokości ulicy
Kasztanowej.

- na zakręcie koło posesji Job Józef bardzo wąski chodnik- interwencja rodziców 6 latków
- Od wjazdu ze Zdzieszowic skręcając w stronę ulicy Bocznej brak znaku informującego o terenie
zabudowanym.
Wykonane studzienki kanalizacyjne i do wód burzowych co chwilę trzeba oczyszczać a odpływy
poprzeczne - pełne.
Woda z drogi powiatowej (ulica Wojska Polskiegojzalewa odnogę drogi gminnej -mieszkańców
posesji nr. 36 - do 44 z powodu źle wykonanego progu.
Drogi Gminne w Żyrowie
Ulica Fr. Myśliwca ,Domańskiego i częściowo Boczna których nawierzchnia była zrobiona w końcowej
fazie realizowanej inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej mają nawierzchnię dobrą.
Natomiast wykonane przez mieszkańców w czynie społecznym z betonu :_ulica Ogrodowa - 1982,
Kasztanowa - 1983 Dzierżonia - 1984,Karola Miarki -1985, Poprzeczna - 1985
Proszą i błagają o rzetelną i solidną naprawę .
Pozostałe ulice jak wynika z protokółów przeglądów ulic z roku 2014 nie grzeszą urodą( dziury
pęknięcia braki w nawierzchni a wszystkie odnogi z istniejących ulic są nie utwardzone - do
istniejących zabudowań co w protokołach rocznego przeglądu nie odnotowano.
Podczas realizowanych inwestycjach nie usunięto z osi chodnika pozostałości po szczudłach słupów
telefonicznych - koło sklepu GS, nie przesunięto słupków telefonicznych ulica 1 Maja.
Nie dokończono inwestycji pod nazwą Odprowadzenie wody z stawu w kierunku ulicy Domańskiego
oraz brak doprowadzenia wody burzowej do stawu od ulicy Korfantego/załamany przepust pod ulicą
Korfantego.
Otwarta jest też sprawa granic ulic gminnych przebiegających poprzez tereny prywatne -na ulicy
Hrabiów von Gaschinów i ulicy Bocznej .Wyjazd z ulicy Bocznej na drogę powiatową częściowy brak
nawierzchni asfaltowej. Pozostaje nierozwiązany otwarty temat spływu wód burzowych
spływających z pobocza Góry św. Anny.
Sołtys sołectwa Jasiona - Piotr Santura
Brak przejścia na wysokości kościoła do sklepu oraz w kierunku cmentarza.
Właściciel słupów energetycznych ustawi słupy swoje tak by nie wchodziły w światło chodników

T E R M IN N A ST Ę P N E G O P O SIE D Z E N IA :
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Na tym protokół zakończono i podpisano:
1) Józef Wilczek - Przewodniczący
2) Schweda Ewa - Wiceprzewodniczący
3) Adamski Piotr
4) Hankus Mirosław
5) Kuska Jan
6) Maruszewski Marian
7) Schweda Ewa
8) Wenio Stanisław

Protokołował/a:

