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Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

W dniu 21 lipca 2015

Obradom Komisji przewodniczył: KAROL KOWALSKI

I. O becni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu
II. Program posiedzenia:

1. Otwarcie i powitanie przybyłych członków komisji oraz gości.
2. Zapoznanie zebranych z tematami do omówienia na posiedzeniu komisji tj:

a. Stan utrzymywania i funkcjonowania ścieżek rowerowych-oraz
możliwość ich rozbudowy.
b. tematy w chwili obecnej nie zgłoszone.
c. Sporządzenie i podpisanie protokołu oraz zaakceptowanie terminu i 

tematu następnego posiedzenia komisji.

III. Przebieg posiedzenia:

Ad pkt.2

Po powitaniu przybyłych na posiedzenie komisji gości i członków, Przewodniczący 
Komisji przybliżył plan spotkania komisji. Następnie obecny na komisji Adrian 
Zimerman szczegółowo przybliżył i omówił obecny stan ścieżek rowerowych 
znajdujących się na terenie gminy Zdzieszowice. W dalszej części komisja została 
zapoznana w sposób wyczerpujący przez Adriana Zimermana z możliwościami jakie 
niesie ze sobą Studium komunikacyjne Aglomeracji Opolskiej (Plan rozwoju 
systemu komunikacyjnego), mający na celu ograniczenie emisji spalin.

Ad. pkt. a. Stan utrzymywania i funkcjonowania ścieżek rowerowych-oraz 
możliwość ich rozbudowy.

Podjęto następujące wnioski:

Komisja podjęła wniosek odnośnie konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji 
wraz z konserwacją ścieżek rowerowych będących na terenie gminy Zdzieszowice.



Dodatkowo Komisja wnioskuje o zabezpieczenie odpowiedniej kwoty w budżecie 
każdego roku inwentaryzacje i remonty ścieżek rowerowych biegnących na terenie 
gminy Zdzieszowice.

W związku z licznymi przebudowami dróg na terenie gminy Zdzieszowice i z 
zapowiadającymi się inwestycjami dotyczących rewitalizacji dróg Komisja 
wnioskuje o projektowanie ciągu pieszo - rowerowego na terenie miasta i gminy w 
Zdzieszowicach w miejscach gdzie zachodzi taka możliwość

Komisja prosi o dostarczenie map tras rowerowych dla radnych.

Komisja wnioskuje o rozbudowę (przedłużenie) a w efekcie zakończenie ścieżki 
wzdłuż jeziora w Januszkowicach.

Komisja wnioskuje o przedstawienie możliwości kontynuacji i budowy ścieżki 
rowerowej na kolejne jeziora i połączenie ich w jedną wspólną sieć tworząc szlak 
Jezior.

Komisja wnioskuje o przedstawienie możliwości budowy ścieżki rowerowej wzdłuż 
odry na terenie gminy Zdzieszowice.

Komisja wnioskuje o tworzenie nawierzchni asfaltowej w miejscach powstawania 
ścieżek rowerowych.

Program następnego posiedzenia:
IV. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA: 18.08.2015. 

GODZINA: 1515

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował

Karol Kowalski



TER M IN  NASTĘPNEG O  PO SIEDZENIA:

DATA:

GODZINA:

Na tym  protokół zakończono i podpisano:

1) Kowalski Karol -  Przewodniczący obrad

2) Skóra Marek -  Wiceprzewodniczący obrad

3) Grądalska Rita

4) Józefiok Zbigniew

5) Kampa Maria

6) Kazik Klaudia

7) Labisz Brygida

8) Schweda Ewa
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Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
w dniu 21 lipca 2015r.
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Kowalski Karol -  Przewodniczący obrad

Skóra Marek -  Wiceprzewodniczący obrad
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Osoby zaproszone:

Imię i nazwisko Funkcja


