Rada Miejska
w Zdzieszowicach

Protokół Nr 18/2016
z nadzwyczajnego spotkania Komisji Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 30 maja 2016 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Józef Wilczek
I. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
II. Program posiedzenia:
1. Stan infrastruktury drogowej (w tym chodniki) oraz plany w tym zakresie.
2. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody.
3. Realizacja zadań z zakresu odprowadzania wód deszczowych z dróg powiatowych
i gminnych.
III. Przebieg posiedzenia:
Na wstępie nadzwyczajnego spotkania Komisji Przewodniczący Józef Wilczek
przywitał przybyłych Radnych Gminy Zdzieszowice, Radnych Powiatu Krapkowickiego z
Gminy Zdzieszowice oraz pracowników UM w Zdzieszowicach. Następnie przewodniczący
przybliżył cel spotkania, którym ma być wypracowanie platformy współpracy pomiędzy
Radnymi Gminy i Radnymi Powiatu. Spotkanie to wychodzi naprzeciw zapisom, które
zostały umieszczone w Strategii Rozwoju Powiatu Krapkowickiego - zacieśnianie współpracy
gmin w powiecie i z powiatem. Jest to dobry kierunek dla poprawy naszego wspólnego
wizerunku. Doprecyzowanie tego wstępu dopełniła Radna powiatowa - Helga Bieniusa,
podkreślając, że współpraca pomiędzy Burmistrz Zdzieszowic – Panią Sybilą Zimerman a
Starostwem ma charakter wielopłaszczyznowy i jest bardzo dobra. Zwróciła się do zebranych
o wpracowanie katalogu potrzeb i oczekiwań, które gmina Zdzieszowice mogłaby realizować
wspólnie z powiatem w następujących obszarach: infrastruktura i gospodarka, ekologia,
turystyka, kultura, sport, promocja. Radna Bieniusa podkreśliła, że diagnozując potrzeby
należy mieć na uwadze prawny rozdział zadań własnych gminy i powiatu.
W trakcie dyskusji zostały poruszone ważne nurtujące Radnych problemy, z którymi
borykają się mieszkańcy gminy Zdzieszowice między innymi:
stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego wraz, z jakością udrożnień cieków wodnych
należących do gminy i spółki wodnej podlegającej Staroście – brak mapy interaktywnej;
rozwiązanie problemu zagrożenia powodziowego zw. z Odrą - opracowanie pod
auspicjami Starosty wspólnego programu działań na rzecz zabezpieczenia
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przeciwpowodziowego w gminach: Zdzieszowice, Walce i Krapkowice i zabieganie o
wsparcie u wojewody;
potrzeby mieszkańców naszej Gminy w zakresie infrastruktury drogowej (załącznik nr 2).
Ad. 1 Potrzeby mieszkańców Gminy Zdzieszowice w temacie stanu infrastruktury drogowej
zostały ujęte w załączniku nr 2.
Ad. 2 i 3 Zebrani zwracali się z prośbą o opracowanie programu działań na rzecz
zabezpieczenia przeciwpowodziowego wzdłuż Odry w gminach: Zdzieszowice, Walce i
Krapkowice i wspólne zabieganie o wsparcie u wojewody lub lobbowanie w instancjach
wyższych. W tej sprawie głos zabrał Pan Artur Gasz, który poinformował radnych, że
ostatnia, trzykilometrowa budowa wałów nadodrzańskich w powiecie krapkowickim miała
miejsce w 1974 roku, z czego w gminie Zdzieszowice wybudowano 1 km. Antidotum
przeciwpowodziowym miał być zbiornik retencyjny Racibórz, jednak zmieniono jego projekt z
suchego na mokry, co stwarza obecnie zagrożenie powodziowe w naszej gminie. Pan Wiesław
Paliwoda – pracownik Urzędu dodał, że najpierw trzeba by było ocenić stan techniczny
wałów przeciwpowodziowych i drożność rowów melioracyjnych, które odgrywają ogromną
rolę, podczas tzw. cofki. Radni Gminy Zdzieszowice chcieliby być informowani na bieżąco o
postępach prac zw. z zabezpieczeniem przeciwpowodziowych. Radna Maria Kampa zwróciła
także uwagę na zniszczenia wałów dokonywane przez bobry.
W tym temacie poruszony został także pomysł zagospodarowania turystycznego brzegów
Odry w okolicach przeprawy promowej. Radna Ewa Schweda zaproponowała, aby w ramach
współpracy między Gminą Zdzieszowice a Starostwem zająć się wypromowaniem przeprawy
promowej, która mogłaby się stać produktem turystycznym i atrakcją turystyczną całego
powiatu i regionu. Można byłoby wykorzystać plany zagospodarowania brzegów Odry, które
są dostępne w naszym Urzędzie, wybudować Marinę, np. przystań z kajakami i urządzać
spływy kajakowe. W tej sprawie głos zabrał także Pan Józefiok, który podkreślił, że
w wieloletnim planie gospodarczym naszej Gminy ujęty jest rozwój turystyki. W związku z tym
można by było wyznaczyć tereny rekreacyjne nad Odrą – wybudować minipromenadę i
ścieżkę rowerową wzdłuż Odry, którą można byłoby dojechać do Krępnej, Obrowca i
Krapkowic.
W dalszej kolejności głos zabrał Radny Edward Paciorek, który podkreślił, że teraz to jest
współpraca, ale brakuje wspólnych organizowanych z powiatem imprez; ubolewał, że gminy
się nie zapraszają, nie składają życzeń świątecznych; jest słaby przepływ informacji, nie
wykorzystuje się lokalnych zespołów artystycznych podczas organizacji imprez powiatowych.
Zaproponował, aby treść interpelacji zgłaszanych przez radnych gminnych podczas sesji w
gminie, a wymagających rozwiązania przez Starostwo, została przesyłana drogą mailową
radnym powiatowym przez Biuro Rady Miejskiej, by lobbować wspólnie w powiecie o ich
realizację. Ponadto zwrócił się do przewodniczących komisji stałych, by decydowali sami o
zapraszaniu Radnych Powiatu na poszczególne spotkania komisji, (jeśli zachodzi taka
potrzeba).
Radna Powiatu - Monika Wąsik-Kudla wystąpiła z zaproszeniem Radnych Gminy do
uczestnictwa w spotkaniach komisji powiatowych i w sesjach, aby jeszcze bardziej zacieśnić
współpracę między Starostwem a Gminą.
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Ponadto radni domagali się, by Starostwo w porozumieniu z Gminami opracowało roczny
powiatowego informator imprez kulturalno-sportowych i wróciło do corocznego wydawania
Rocznika Ziemi Krapkowickiej, który byłby przeglądem ważnych wydarzeń w życiu
gospodarczym, oświatowym, kulturalnym i sportowym gmin i powiatu. Mógłby także
stanowić prezent podczas wizyt Starosty w różnych jst. Radni oczekują, by:
Przynajmniej 1 raz w roku mogły się spotkać organizacje pozarządowe, by się
pochwalić swoimi osiągnięciami,
Starostwo zapewniło wsparcie prawne organizacjom pozarządowym w zw. ze
zmieniającymi się przepisami prawnymi – przynajmniej 1 szkolenie w roku.
Na zakończenie posiedzenia Komisji głos zabrał Pan Artur Gasz, który zwrócił się do radnych
powiatowych o lobbowanie w sprawie rozpoczęcia przebudowy ul. Góry św. Anny jeszcze w
tym roku kalendarzowym, mając na uwadze wykorzystanie środków budżetowych gminy i
powiatu bez zaciągania kredytu oraz obserwując tendencję niskich kwot na realizację zadań z
zakresu infrastruktury drogowej oferowanych przez firmy remontowe.
IV. Podjęto następujące wnioski:
1. Przy współpracy ze Starostwem opracowanie programu działań na rzecz
zabezpieczenia przeciwpowodziowego wzdłuż Odry w gminach: Zdzieszowice,
Walce i Krapkowice i wspólne zabieganie o wsparcie u wojewody lub lobbowanie
w instancjach wyższych.
2. Bieżące informowanie radnych o postępach prac w ww. sprawie.
3. Zagospodarowanie turystyczne brzegów Odry w okolicach przeprawy promowej wypromowanie przeprawy promowej, jako produktu turystycznego i atrakcji
turystycznej całego powiatu i regionu; wykorzystanie planów zagospodarowania
brzegów Odry, dostępnych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach (wybudowanie
Mariny, np. przystani z kajakami i urządzanie spływów kajakowych; budowa
minipromenady spacerowej i ścieżki rowerowej wzdłuż Odry ze Zdzieszowic do
Krępnej, Obrowca i Krapkowic).
4. Organizacja wszystkich gmin z powiatem wspólnych imprez, np. Powiatowego
Festynu Artystycznego – wykorzystanie lokalnych zespołów artystycznych podczas
organizacji imprez powiatowych.
5. Uskutecznienie przepływu informacji pomiędzy powiatem a gminą.
6. Przesyłanie drogą mailową radnym powiatowym przez Biuro Rady Miejskiej treści
interpelacji zgłaszanych przez radnych gminnych podczas sesji w gminie, a
wymagających rozwiązania w Starostwie, by lobbować wspólnie w powiecie o ich
realizację.
7. Zapraszanie Radnych Gminy do uczestnictwa w spotkaniach komisji powiatowych
i udziału w sesjach w celu zacieśnienia współpracy między Starostwem a Gminami.
8. Opracowanie rocznego powiatowego informatora imprez kulturalno-sportowych w
poszczególnych gminach.
9. Wydawanie Rocznika Ziemi Krapkowickiej, który byłby przeglądem ważnych
wydarzeń w życiu gospodarczym, oświatowym, kulturalnym i sportowym gmin i
powiatu.
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10. Zainicjowanie cyklicznych spotkań organizacji pozarządowych przynajmniej 1 raz
w roku - prezentacja osiągnięć.
11. Zapewnienie wsparcia prawnego organizacjom pozarządowym w zw. ze
zmieniającymi się przepisami prawnymi – przynajmniej 1 szkolenie w roku.

V. Program następnego posiedzenia:
1. Analiza wywiązywania się Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy w zakresie
współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2016.
3. Sprawy bieżące – wypracowanie opinii dla podejmowanych uchwał.
Posiedzenie odbędzie się w sali budynku byłego przedszkola nr 6 ulica Karola Miarki
VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:
1. Udostępnienie wszystkich pomieszczeń budynku.
TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA
Data: 14 czerwca 2016 r.

Protokołował:
Józef Wilczek
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Godzina: 15.15

Załącznik nr 2
do Protokołu nr 18/2016
Komisji Spraw Społecznych

Miasto Zdzieszowice
1. Rozpocząć w tym roku przebudowę ul. Góry św. Anny.
2. Wykonać przejście dla pieszych w okolicach „Mrówki”.
3. Wykonać przejście dla pieszych z Małego Ryneczku do sklepu Netto; w tym celu ściąć
1, 5 m wysepki.
4. Zagospodarować teren nad Odrą wraz z wykonaniem ścieżek rowerowych i Tarasow
widokowych
5. Wykonać rondo na skrzyżowaniu ulic Kozielskiej i Chrobrego
6. Przeanalizować i wykonać bezpieczny wjazd i wyjazd z ul. Chrobrego w kierunku
sklepu Biedronka
7. Wykonać brakującą część chodnika przy ul. Chrobrego i przy ul. Rolownia
8. Utrzymywać w czystości nasadzenia na poboczach drogi powiatowej.
9. Budowa brakującego kawałka chodnika do przejazdu kolejowego.
10. Wyremontować kompleksowo ul. Żyrowską.
11. Poprawić – przebudować ścieżkę rowerową między I a II bramą koksowni, by wygląd
był tak sam jak ścieżki rowerowej na terenie gminy Leśnica.
12. Dokonać przeglądu ustawionych znaków drogowych a brakujące uzupełnić
- a- Dojeżdżając do ulicy Zielonej ,Wolności, Kopernika, Rossewelta
Sołectwo Jasiona
1. Remont drogi powiatowej Jasiona – Krępna wraz wybudowaniem parkingu na stacji
kolejowej Jasiona.
2. Obcięcie lip do wysokości 3, 5 m po obu stronach ulicy Głównej.
3. Oczyszczenie rowów odwadniających przy ul. Główne od posesji 1 do 5.
4. Położenie kładki na rowie w celu połączenia nowo wybudowanego chodnika na ulicy
Głównej.
5. Namalowanie pasów dla pieszych - przejście na ulicy Głównej na wysokości Kościoła,
sklepu GS oraz drogi na cmentarz.
6. Ukończenie budowy chodnika w centrum wioski, gdzie przeszkodą był słup
elektryczny, który został już usunięty.
7. Wyremontowanie uszkodzonego przepustu przy drodze powiatowej Jasiona - Krępna
na wysokości posesji Paczuła oraz usunięcie pozostawionej ziemi po ostatnim
remoncie (blokuje ona dojście do hydrantu, co stwarza zagrożenie pożarowe).
Sołectwo Żyrowa
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1. Wykonanie kompleksowego remontu drogi Zdzieszowice – Dąbrówka wraz z
oczyszczeniem rowów przydrożnych i wycięciem przynajmniej z jednej strony
rosnących lip.
2. Ustawienie znaku z nazwą miejscowości Żyrowa przed skrętem w ulicę Boczną (droga
do Stumilowego Lasku), jadąc od Zdzieszowic.
3. Zaplanowanie sukcesywnej wymiany płyt chodnikowych na kostkę brukową wzdłuż
ulicy Wojska Polskiego i ulicy Leśnej.
4. Wymalować pasy bezpiecznych przejść dla bezpieczeństwa dzieci idących do szkoły
wzdłuż drogi powiatowej na dochodzących drogach gminnych.
5. Wyremontować drogę powiatową Żyrowa - Leśnica wraz wycięciem samosiejek oraz
nałożeniem nowej warstwy asfaltu przynajmniej do skrzyżowania z ulicą Kasztanową.
6. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wewnątrz sołectwa mieszkańcy proszą na zebraniach
wiejskich o wprowadzenie ruchu – pierwszeństwa z prawej strony.
7. Ustawienie lustra przy wyjeździe z ulicy von Gaschin.
Sołectwo Krępna
1.
2.
3.
4.

Remont drogi powiatowej Krępna – Jasiona.
Wyremontować przepust przy ulicy Krótkiej.
Wybudować chodnik przy ulicy Stawowej.
Ostateczne uregulować sytuację prawną ulicy Jasiońskiej.

Sołectwo Januszkowice
1. Ulica Kościelna - budowa chodnika po drugiej stronie ulicy.
2. Kapitalny remont przejazdu kolejowego.
3. Wyremontować drogę od zabudowań do granicy z Gminą Leśnica.

Sołectwo Rozwadza
1. Przebudować skrzyżowanie ulicy Korfantego ze Szkolną wraz z zatoką autobusową.
2. Dokończyć budowę chodnika ulica Pstrowskiego do przejazdu kolejowego.
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