Protokół Nr XI/2015
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 29 lipca 2015 r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych
Obecnych - 14 radnych
Nieobecny Karol Kowalski

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
Czas trwania obrad od godz. 1400 do godz. 1830

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu Nr X/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 9 lipca
2015 r.
4. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok,
b) w przekazania skargi.
5. Stanowisko Rady w spr. pisma Społecznego Komitetu Upamiętnienia Tragedii Śląskiej
we wsi Rozwadza.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
8. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.
9.

Zapoznanie się z potrzebami Samorządów Osiedli - objazd osiedli.

10. Zakończenie sesji.

A d.l.
Przewodniczący

Rady

Edward

Paciorek

dokonał

otwarcia

XI

Sesji

Rady

Miejskiej

w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2.
Nie zgłoszono uwag i wniosków do porządku obrad.
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Ad.3.
Protokół Nr X/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 9 lipca 2015 r. został przyjęty
w drodze głosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad.4.
a) Skarbnik Gminy Zdzisława Krukowska wyjaśniła korektę do projektu uchwały w spr. dokonania
zmian budżetu na 2015 rok.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Maria Kampa poinformowała, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XI/90/2015 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
14. głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

b) Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska wyjaśniła, że dnia 15 lipca br. Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Opolu przekazało do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach skargę na działalność
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach w zakresie nienależytego
wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w sprawie dotyczącej odmowy
4

przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Skarga do SKO w Opolu w dniu 27
kwietnia 2015 r. została przekazana przez Wojewodę Opolskiego, gdyż z uzyskanych informacji z
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach wynikało, iż prowadzone jest
postępowanie administracyjne w w/w sprawie. Z pisma SKO, przekazującego skargę do Rady
Miejskiej w Zdzieszowicach wynika, iż nie toczy się tam żadne postępowanie administracyjne w
sprawie, której dotyczy skarga. Rada Miejska w Zdzieszowicach nie jest jednak organem
właściwym do rozpatrzenia skargi, gdyż zgodnie z art 229 pkt 2 k. p. a. skarga powinna być
rozpatrzona przez Wojewodę Opolskiego, gdyż dotyczy zadań zleconych za zakresu administracji
rządowej.
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Uchwała Nr XI/91/2015 w sprawie przekazania skargi została podjęta w drodze głosowania,
wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad. 5.
Przewodniczący Rady Edward Paciorek w związku z otrzymanym pismem Społecznego Komitetu
Upamiętnienia „Tragedii Śląskiej” we wsi Rozwadza dotyczącym wyrażenia zgody w formie
uchwały na zamocowanie tablic pamiątkowych zawierających wykaz osób, które zginęły w wyniku
działań wojennych w I połowie XX wieku poinformował, iż sprawa ta została szczegółowo
omówiona na Konwencie Rady z udziałem Pani Burmistrz i podjęto tam stanowisko, iż Rada
Miejska nie będzie zajmowała się sprawą umiejscowienia tablic.
Przewodniczący Rady Edward Paciorek poddał to stanowisko pod glosowanie.
Wynik głosowania:
9 głosów za
2 głosy przeciw
3 głosy wstrzymujące

Ad.6.
Pisemną interpelację złożyła radna Rita Grądalska.

Ad.7.
Nie wniesiono uwag do odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

Ad. 8.
Przewodniczący Rady Edward Paciorek odczytał informację Burmistrza Zdzieszowic w sprawie
nabycia prawa własności do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości
Rozwadza, która stanowi część publicznej drogi gminnej ul. Żyrowskiej w Rozwadzy.

Ponadto poprosił, aby Sołtysi do 17 sierpnia 2015 r. przekazali do biura rady wykaz zadań
gospodarczych na 2016 rok z uwzględnieniem ich ważności.
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Ad.9.
Wykazy zgłoszonych potrzeb poszczególnych Samorządów Osiedli stanowią załączniki do
protokołu.

Ad. 10.
Przewodniczący

Rady

Edward

Paciorek

zamknął

obrady

XI

Sesji

Rady

Miejskiej

w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Malwina Czajka

I
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Potrzeby inwestycyjno - gospodarcze
Stara Część Miasta

R A D A M I E J S KA
w Zdzieszowicach

2015 -07-

wpł. ]6 -07- 2015
lloić załączniKów .................
podpis
....................

1. Wykonanie na ul. Wschodniej, Bocznej, Fridricha
a) nowej nitki wody
b) wykonanie deszczówki
c) wykonanie chodnika wzdłuż całej ulicy Wschodniej
d) wykonanie oświetlenia
e) położenie dywaniku asfaltowego wraz z krawężnikami
2. Budowa chodnika i oświetlenia w ciągu drogi
wojewódzkiej ul. Opolska
3. Położyć nowy dywanik asfaltowy wraz z krawężnikami na
ul. Parkowej wraz z odnogą.
4. Wykonanie studni chłonnej i krawężników na ul.
Osadników.
5. Wykonać nowy dywanik asfaltowy wraz z progiem
zwalniającym na ul. Górnej od PKP do ul. Pokoju.
6. Wykonanie placu zabaw na łączniku Chopina z
Osadnikami.
7. Dokończyć chodnik na ul Solownia do posesji Grzesik
8. Wykonanie zatoczki ul. Górna pomiędzy ul. Myśliwca a
K.Miarki.
9. Wykonanie nowego dywaniku asfaltowego wraz z
chodnikiem ul. Myśliwca od Urzędu do ronda.
10.
Wymiana starego oświetlenia na energooszczędne
na Starej Części Miasta.

Zdzieszowice, dn. 17.07.2015

elewacji budynku zlokalizowanego na dz. o nr ew. 160/7 os. Piastów I zwracamy się z prośbą o
sprecyzowanie dokładnego terminu planowanego remontu, a także termmuskładania wniosków
oraz jego przygotowanie. Prosimy także o informację na temat programu Aglomeracja Opolska.
Zwracamy uwagę, że budynek służy dzieciom jako świetlicy osiedlowej a jego stan
techniczny ja k np. zwisające kable nie sprzyjają bezpieczeństwu. Dodatkowo z budynku korzystają
firmy i poprzez degradację elewacji budynku nie zachęca to do wynajmowania pomieszczeń oraz
odstrasza klientów.
Prosimy o zabezpieczenie środków finansów w budżecie gminy dla budynku. Bądź o jak
najszybsze(tzn w tym roku, najpóźniej w następnym roku) włączenie planu remontu do programu
Aglomeracji Opolskiej.
SAMORZĄDMIESZKAŃCÓWOSfEDU
P ia stó w I"
Z D Z IE S Z O W IC E

Załącznik:
- pismo nr M 7226.46.215.SK

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Ghrobrscjo 34, 47-330 Zdzieszowice
Tel.: (077) 4064400, Faks (077) 4064444

Zdzieszowice, dn. 28.04.2015 r.
IN . 7226.46.2015.S K

Wysłano dnia.........
podpis .........

K r. v^s f v^ n— a ----------------------------------------7 ii» liiis k a

Przewodnicząca Zarządu Osiedla
„Piastów I”
ul. Piastów 1C/6
47-330 Zdzieszowice

W odpowiedzi na pismo otrzymane w dniu 21.04.2015 r., w sprawie remontu elewacji
budynku zlokalizowanego na dz. o nr ew. 160/7. os. Piastów I, informuję że przedmiotowy' remont
planowany jest po uruchomieniu naboru w ramach Aglomeracji Opolskiej.

..... ::”*
syfiT: Zimerman

Otrzymują:
1. adresat;
2. a/a.

Samorząd Mieszkańców
Osiedla Piastów 1

URZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach
SEKRETARIAT
WPŁYNĘŁO

2 9 05 2014
-

-

Nr w rej____________

Zdzieszowice 29 maja 2014r.

2015 -07- 2 2

Wysłano dnia.......
pcdpis

tlość zał----------- Podpis.

Burmistrz Miasta i Gminy
Zdzieszowice

Zwracamy się z prośbą o zabezpieczenie środków z nadwyżki budżetowej za rok 2013 z
przeznaczeniem na remont (konserwacja! boiska tartanowego na osiedlu PiastoaLL Nadmieniamy,
że boisko od początku powstania nie było poddawane zabiegom konserwacji. W obecnej chwili na
tartanie tworzą się podłużne pęknięcia, które wymagają zasklepienia.

SAH0£ZĄDMIESZKAŃCÓWOSIfDU
"Piastów l M
ZDZIESZOWICE

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

GMINA ZDZIESZOWICE
POWIAT KRAPKOWICKI

- WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Zdzieszowice 8.07.2014 r.

ZP.7013.26.2014.PL

Wysłano

podpis
ISO 9001:2009

Krystyna Zielińska
Przewodnicząca Samorządu
Osiedla Piastów /
ul. Piastów 1 C/6
47 - 330 Zdzieszowice

W odpowiedzi na Pani pismo dotyczące możliwości remontu boiska o
Gmina Atrakcyjna
.a Inwestora

nawierzchni tartanowej na osiedlu Piastów I informuję, że tutejszy Urząd Miejski
czynił starania celem uzyskania jak najkorzystniejszej ceny dotyczącej tego zadania.
Otrzymano odpowiedzi Firm ARIM i JARUS (jednej po bardzo długim okresie
oczekiwania), które wyceniły usługę na kwotę od 35.000,00 lub 56.000,00 netto w
zależności od zakresu prac które miały by być wykonane.

Gmina Przyjazna
Środowisku

W związku z powyższym informuję, że tutejszy Urząd w chwili obecnej nie
posiada takich środków aby wykonać to zadanie. Jednocześnie informujemy, że
będziemy czynić starania aby zadanie to umieścić w budżecie w kolejnych latach.
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Z poważaniem:^-*.

'

Grunt Na Medal

BU R M I S T

Osoba pełniąca wjncsWr
Burmistrza ZdijAiowIc

mgr S y b m ^ ^ * n
Przejrzysta Gmina

Przygotował: Piotr Lebok
Otrzymują:
1. adresat
2. A /a ZP

Gmina Fair Play
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47-330 Zdzisstswice, ul Bolesława Chrobrego 34
Teł.: +48 {0-77) 40 84 400, Fax. +48 (0-77) 40 64 444
e-mali: um@2diieszowici.pS, www.zd2ies20wice.pl
NIP: 1SS0O04025, REGON: 531413120
KONTO BANKOWE: 44 8883 1015 2002 0010 5110 0001
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek: 7:30 -15:30
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Samorząd Mieszkańców Osiedla „Piastów II”
Zdzieszowice,20.07.2015 r.
Samorząd Mieszkańców
Osiedla „Piastów II”

2015 -07- 2 2

Wysłano (Ania,
podpis

Szanowny Pan
wp.

2 0 -07- 2015

liość załączników

podpis.W tot...

Edward Paciorek
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice

W sprawie: założeń do budżetu Gminy na 2015 rok.

1. Modernizacja boiska przy ulicy Górna-Myśliwca.
2. Modernizacja (przebudowa) chodnika od ulicy Górnej obok wymiennika ciepła
do bloku nr 17.
3. Remont nawierzchni drogi od ulicy Pokoju do ulicy Myśliwca (od bloku nr 13 do
bloku nr 10 - do skrzyżowania z ul. Myśliwca).
4. Remont nawierzchni drogi ulicy Myśliwca od skrzyżowania z ulicą Górną do
ronda.
5. Likwidacja lub przebudowa chodnika przy ul. Pokoju wzdłuż bloku nr 18.
6. Adaptacja działek 90/8, 90/7 oraz 90/5 na parking.
7. Finalizacja przejęcia działki przy ul. Górnej przez Urząd Miasta i Gminy oraz
rozpoczęcie budowy parkingu.
8. Wykaszanie chodnika skośnego od ul. Górnej w kierunku Osiedla Piastów I do
ul. Pokoju.
P R Z E W O D N IC Z Ą C Y

Zarząd

S am orząd M ieszkańców O siedla „Piastów II”

Przew odniczący - M irosław Potas, telefo n - 501-088-385
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Samorząd Mieszkańców Osiedla Akacjowa - Zielona

Samorząd osiedla Akacjowa uwzględnienie

przebudowy

Zielona zwraca się z uprzejmą prośbą o

chodnika

w

przyszłych

inwestycjach

Gminy

Zdzieszow ice. Chodnika ten znajduje się pom iędzy pawilonem handlowym przy ulicy
Akacjowej

2

a

komunikacyjnego

garażami.

Przebudowa

do poziom u

asfaltu.

ta

polegałaby

na

obniżeniu

ciągu

Inwestycja pozytyw nie wpłynęłaby na

bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

•AKACJOWA - ZHELOHĄ4

1_
fcainhunś Wimkkr

Samorząd Mieszkańców Osiedla Akacjowa - Zielona
Ul. Fabryczna 34
47-330Zdzieszowice
Przewodniczący - Rainhard Winkler
Teł. 501 258 156

Samorząd Mieszkańców Osiedla Akacjowa - Zielona
URZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach! _
SEKRETARIAT
Zązi eszowiee

06-07-201 r.

WPŁYNĘŁO
Samorząd Osiedla Akacjowa - Zielona

0 7 07 2015
-

Z siedziba ul. Fabryczna 34

-

RADA M I E J S K A

* 47*9®ÓnZ fee ftz o ^ c e

I Nr w rej.

wpt. 2 4 -07- 2015

| ilość zał

lloić załączników .....

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
UL Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
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/u amorząd

uwzględnienie

osiedla Akacjowa - Zielona zwraca się z uprzejmą prośbą o

wykonania

monitoringu

w

przyszłych

inwestycjach

Gminy

Zdzieszowice. Monitoring ten mógłby zostąć um iejscowiony na działce nr..."/przy
ulicy Fabrycznej. Inwestycja ta pozytywnie wpłynęłaby na bezpieczeństwo oraz
odstraszała potencjalnych wandali.
■AKACJOWA- ^Et^MA*
r

Samorząd Mieszkańców Osiedla Akacjowa - Zielona
Ul. Fabiyczna 34
47-33OZdzieszowice
Przewodniczący - Rainhard Winkler
Tel. 501 258 156
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r ADA

Józefiok Zbigniew
Radny Osiedla

m i e j s k a

wpf 2 2 -07- 2015
Ilość załącmkó*
podpis

Zdzieszowice dn. 20.07.2015

........

Akacjowa- Zielona
Przewodniczący Rady
URZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach
S E KRETARIAT
WPŁYNĘŁO

2 2 07 2015
-

Edward Paciortk

-

Nr w rej..
Ilość zał.-

Miejskiej

Podpis.

47-330 Zdzieszowice

t

W YKAZ ZADAM INWESTYCYJNYCH NA OSIEDLU AKACJOWA - ZIELONA
DO REALIZACJI W LATACH OD 2016 DO 2D1S R,

1.Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni tarta nowej oraz
zagospodarowanie działki nr 1003 ( Mirabelka ) na cele rekreacyjno wypoczynkowe wg dokumentacji z 2007 r. + aktualizacjaw 2016 r.
- szacowana w artość^ ca 700 tys, ił.
Termin wykonania » 2016 rok.

2. Poszerzenie o 1 m ul. Fabrycznej na odcinku od odnogi wjazdu do garaży
{ iuk) drogi do ul. Rozwadzkiej { okrawęznikowanie + podbudowa + a sfa lt)
- szacowana w artość^ ca 80 tys, i i
Termin wykonania

2017 rok.

Termin wykonania - 2018 rok.

(K
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Zarząd Osiedla

Zdzieszowice 06.07.2015
RADA M I E J S K A

2015 -o /- 2 2.

w Zdzieszowicach

wpt. o 7 -07- 2015
Ilość załączników ..................
podpis
................... .

Wysiano dnia.

Podpis.

Pan
Edward Paciorek
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach

prac do realizacji zgłoszone przez
Zarząd Osiedla Kościuszki-Korfantego

1. wykonanie parkingu samochodowego do 3,5 tony przed posesją Pana Lepicha
działka nr 372/3
2. wykonanie ogrodzenia na domkach socjalnych przy ul. Filarskiego
3. okrawężnikowanie oraz utwardzenie dróg pomiędzy domkami socjalnymi 25-29 ul.
Filarskiego
4. wymiana zdewastowanego ogrodzenia obok Zębców A2, B3 od strony ul. Kościuszki
5. obustronny remont chodnika od sklepu Netto do ulicy Nowej
6. wykonanie kanalizacji deszczowej na domkach socjalnych przy ulicy Filarskiego
7. dokończenie rewitalizacji pobocza ul. Filarskiego od ul. Kościuszki do ul. Korfantego

Za Zarząd:
Przewodniczący Zarządupsiedla

-K O j& ^S^K M SO B E^^---Hankus

Zarząd Osiedla Kościuszki-Korfantego
ul. Nowa - Hotel Zębiec B3
Przewodniczący - Mirosław Hankus
tel. 668587157

RADA M I E J S K A
w Zdzieszowicach

2015 -07- 2 2

n - 1 7 -07- 2015

Zdzieszowice 17.07.2015

Wysiano dnia...................

Ilość załączników ...........
podpis
............

podpis.'..............

Przewodniczący Zarządu O siedla “Stare O siedle”
Sylwester Gidel
Przewodniczący Rady M iejskiej
Pan Edward Paciorek

Plan działań inw estycyjnych na rok 2015/2016

Stare O siedle

— zainstalowanie oświetlenia przy ul. Kwiatowej
— położenie powierzchni asfaltowej na ul. Kwiatowej
— montaż ogrodzenia placu zabaw przy Placu 1-Maja
— doświetlenie ul. 22 Lipca
— montaż progu zwalniającego na ul. 22 Lipca
— stworzenie przejścia dla pieszych na ul. Góry Sw Anny ( od nr 22a w kierunku Góry Sw Anny)
— 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 -Maja oraz nowe nasadzenia w obrębie Placu.
— stworzenie chodnika przy ul.Katowickiej od skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Strzelecką
— stworzenie miejsca do integracji, wydarzeń, spotkań kulturalno — rekracyjnych Osiedlowej Społeczności
zarówno tej najmłodszej jak najstarszej.

