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Protokół Nr 29/2017
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 23 maja 2017 r.
Obradom Komisji przewodniczył: Józef Wilczek
I. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu
1. Zapoznanie się z stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy z
uwzględnieniem ruchu drogowego wraz z oznakowaniem.
2. Wypracowanie opinii komisji z wykonania budżetu za 2016 rok .
3. Biogazownia Oleszka - Dalnie.
4. Omówienie materiałów sesyjnych
5. Wyjazdowa II część komisji dla zilustrowania stanu mienia gminnego - boiska LKS wraz
infrastrukturą w Krępnej.
6. Sprawy bieżące

II. Przebieg posiedzenia:
Ad-1. Posiedzenie rozpoczęło się od powitania przybyłych gości, Radnych oraz pracowników UM.
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2016 rok złożył jej komendant-Arkadiusz Mróz, który
to również odpowiedział członkom komisji na stawiane zapytania. Natomiast uwagi i mankamenty z
oznakowaniem i uwzględnieniem propozycji w ruchu drogowym wraz z oznakowaniem poziomem i
pionowym są jako wnioski ujęte w wnioskach niniejszego protokołu.
Ad-2. Członkowie Komisji Społecznej pozytywnie i jednogłośnie zaakceptowali sprawozdanie z
wykonania budżetu za 2016 rok przedłożone przez panią Burmistrz.
Ad-3) Sprawę budowy biogazowi - peleciarni na przysiółku Oleszka -Dalnie omówili kierownicy
Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Wiesław Paliwoda oraz kierownik Referatu
Gospodarki Mieniem i Rolnictwa - Michał Kilisz. Z wypowiedzi w/w pracowników wynika ze sprawa
toczy się już od 2013 roku. Jednak w dniu 09.05.br, pani Burmistrz wydała obwieszczenie w sprawie
wznowienia postępowania w zakresie warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pn. budowa
biogazowni rolniczej w Oleszce - Dalnie o mocy 999 KW z powodu toczącego się obecnie
postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Opolu, związane z decyzją o
uwarunkowaniach środowiskowych tej inwestycji. Wchodząc w problem tego zagadnienia
pracownicy UM wyjaśniali ze wszystkie decyzje zostały podjęte zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jednak, jako Organ posiadali informacje o protestach społecznych już na etapie wstępnych rozmów o
planowanej lokalizacji. Bowiem do dnia dzisiejszego nastawienie mieszkańców do tej inwestycji nie
uległo zmianie. Wobec tak znacznego sprzeciwu społeczności lokalnych, co do lokalizacji i realizacji tej
inwestycji, raport opracowany przez inwestora, w części dotyczącej analizy możliwych konfliktów
społecznych związanych z planowaną inwestycją ( art.66 ust 1 pkt. 15 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko), powinien szczegółowo odnosić się do tej kwestii i wskazywać na
sposoby ich rozwiązania-, czego nie uczyniono. Organ miał możliwość, zgodnie z obowiązującym
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Ligoty Dolnej przed skrzyżowaniem a drugi przy placu zabaw obok posesji nr 10 oraz zmianę
w tym miejscu pionowego znaku USTĄP na pionowy znak STOP. Ponadto na ulicy Wiejskiej
obok posesji nr 4 pod znakiem zakazu 8 1 umieszczenie tablicy „Za wyjątkiem pojazdów
rolniczych".
Na ulicy Kościuszki za transformatorem umieszczenie znaku DROGA BEZ PRZEJAZDU i
ZAKAZ POSTOJU po lewej stronie drogi oraz umieszczenie tablicy „Z wyjątkiem
pojazdów rolniczych.

>

Usunięcia znaków drogowych z posesji Pana Antoniego Gawlik z obydwóch stron przy
wjeździe do Oleszki od strony Jasionej.

>

Prosi się o zamontowanie luster - jedno na wjeździe do Oleszki od strony Ligoty, drugie na
ul. Wiejskiej obok posesji nr 10 ( placu zabaw), a trzecie z wyjazdu z ul. Kościuszki
(transformator).

>

W Oleszce nie ma przejścia dla pieszych, a jest bardzo niebezpiecznie, gdy dzieci idą do
szkoły(droga gminna) obok transformatora. Prosi się również o oznakowanie drogi głównej przejeżdżający błądzą i zmuszeni są do nawracania na wąskich ulicach.

> Prosimy o namalowanie białej linii (oś) na drodze gminnej przebiegającej Jasionej -Oleszka Żyrowa do Zdzieszowic.
2. Sołectwo Jasiona - wnioskuje:
> O uzupełnienie brakującego napisu „Dotyczy pojazdów powyżej 2,5 tony" pod znakiem
„Zakaz zatrzymania i postoju" ulica Myśliwca (plac przykościelny).
> Zamontowania lustra przy wyjeździe z ulicy Myśliwca na ulicę Główna które zostało zrzucone
przez wichurę na ziemię (słup dalej stoi).
> Wymalowania przejścia przez jezdnię na wysokości sklepu i dróżki prowadzącej na cmentarz.
Dokonać wymiany tabliczki z nazwą ulica „KRÓTKA" na „SŁONECZNA" zgodnie z decyzją RM z
ubiegłego roku.
> Wykonać namalowanie linii rozgraniczającej (oś jezdni) na drodze powiatowej Zdzieszowice Dąbrówka.
3.Sołectwo Żyrowa.
> Prosimy o namalowanie przejść na ulicy Wojska Polskiego oraz na drogach gminnych.
> Prosi się o poszerzenie chodnika na zakręcie obok posesji Job.
> Wymienić znaki wyblakłe od słońca.
> Wykonać namalowanie linii rozgraniczającej (oś jezdni) na drodze powiatowej Zdzieszowice Żyrowa
V. Program następnego posiedzenia:
A. Omówienie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych Państw.
B. Omówienie materiałów sesyjnych
C. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2017 roku
D. Wyjazdowa II część komisji dla zilustrowania stanu mienia gminnego - boiska LKS wraz
infrastrukturą w Januszkowicach i Żyrowej
VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:
Termin następnego posiedzenia komisji 21 - 06 - 2017
Protokołowal/a:
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TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

W
DATA:
GODZINA:

Na tym protokół zakończono i podpisano:
1) Józef Wilczek - Przewodniczący
2) Schweda Ewa - Wiceprzewodnicząca
3) Adamski Piotr
4)

Hankus Mirosław

5) Kuska Jan
7) Wenio Stanisław

Protokołował/a:

