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Protokół Nr 10/2015

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 19 października 2015 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Józef Wilczek

I. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu

II. Program posiedzenia:

1. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice na lata
2015-2032.

2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020.
3. Zamierzenia w zakresie budowy dróg i chodników na terenie gminy w 2016 roku wynikłe 

protokołu sesji objazdowej gminy.
4. Efekty finansowe wynikające z sukcesywnej wymiany oświetlenia ulicznego na lampy 

energooszczędne w gminie -  potrzeby w samorządach mieszkańców i sołectwach.
5. Uwagi, spostrzeżenia i inne ważne sprawy.

III. Przebieg posiedzenia:

Posiedzenie komisji przebiegło zgodnie z w/w tematami;
Ad-1. Program usuwania wyrobów zawierających azbest oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
zreferowali autorzy w/w opracowań z firmy ALBECO z Opola mgr .inż. Jarosław Górniak i 
mgr .inż. Paweł Synowiec. Na bieżąco w trakcie referowania opracowania wszystkie nasuwające 
się niejasności były uczestnikom posiedzenia wyjaśniane co ujęto w wnioskach.

Ad-2 Sytuacja podobna jak w poz. 1

Ad-3 Wstępne przymiarki dla ujęcia w tworzonym projekcie budżetu na 2016 rok w zakresie 
budowy dróg chodników wynikłe z protokołu sesji objazdowej zreferował obecny na posiedzeniu 
vice Burmistrz Artur Gasz. Rozsądna wydaje się być przyjęta przez panią Burmistrz wizja 
prowadzenia inwestycji i remontów po 1 lub 2 inwestycje sukcesywnie corocznie w każdym 
sołectwie czy osiedlu tj.

Januszkowice -  remont ulicy Młyńskiej i położenie chodnika
Jasionie -  chodnik druga połowa wzdłuż drogi powiatowej wraz oświetleniem
Krępna -  wykonanie ulicy Polnej



Oleszka z przysiółkiem Dalnia - zlecenie wykonania projektu drogi Oleszka - Dalnia 
Rozwadza -  przebudowa przystanku autobusowego i dokończenie ul. Szkolnej 
Żyrowa -  wykonanie przebudowy ulicy Bocznej oraz zlecenie wykonania projektu dla 

ulic Ogrodowej, Korfantego, Poprzecznej,Dzierżonia i Karola Miarki 
Zdzieszowice - Stara Część Miasta -  gruntowny remont ulicy Wschodniej, Bocznej i 

Friedricha (wykonapie nowego wodociągu, położenie asfaltu i chodnika 
oraz wykonanie oświetlenia), położenie krawężników wzdłuż ul. 
Osadników oraz powiadomienie Starostwa o wykonanie brakującej części 
chodnika na ul. Solowni w kierunku Odry 

Zdzieszowice -  Os.Piastów II -  przejęcie działki na powiększenie 
parkingu wraz z wjazdem do żłobka .

Zdzieszowice -  Zielona/Akacjowa -  poszerzenie końcówki ul. Fabrycznej na wjezdzie 
w kierunku garaży

Zdzieszowice -  Korfantego/Kościuszki -  wykonanie parkingu przy ul. Nowej
Zdzieszowice -  Stare Osiedle -zabudowa progów zwalniających przy ul. 22 lipca oraz 

wykonanie chodnika przy ul. Prusa
Głównym zadaniem jednak na rok 2016 będzie przebudowa ul. Góry św. Anny w Zdzieszowicach 
oraz wykonanie w Januszkowicach ul łączącej Januszkowice z Raszową

IV. Podjęto następujące wnioski:

1. Autorzy „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” proszeni są o 

uzupełnienie opracowania o wielkość wodociągów wykonanych z rur azbestowych

2. Radny Zbigniew Józefiok i Radna Ewa Schweda proszą o dostęp Radnych do 

dokumentacji i projektu ul. Góry św. Anny ( chodzi m.in. o projekt mostku i bez 

hałasowych pokryw studzienek) przed ostatecznym podpisaniem projektu

V. Program następnego posiedzenia:

Wspólne posiedzenie wraz z Komisją Rozwoju i Budżetu w n/w tematach

Analiza projektu budżetu na 2016 rok 

Utrzymanie zimowe infrastruktury zimowej w Gminie

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:



TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA:

GODZINA:

.............

J5£..

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) Wenio Stanisław

Protokołował/a:


