
Protokół Nr XII/2015 
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 26 sierpnia 2015 r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych 

Obecnych - 1 5  radnych

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 XI/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 lipca 

2015 r.

4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok,

b) w sprawie nadania nazwy ulicy w Rozwadzy,

c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Zdzieszowicach,

5. Interpelacje radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.

7. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.

8. Zapoznanie się z potrzebami sołectw -  objazd.

9. Zakończenie sesji.

Ad.l.

Przewodniczący Rady Edward Paciorek dokonał otwarcia XII 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.

Radny Józef Wilczek wniósł o opublikowanie na stronie internetowej www.bip.zdzieszowice.nl 

przy protokole Nr XI/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 lipca 2015 r. 

wniosków z potrzebami Samorządów Osiedli.

Protokół Nr XI/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 lipca 2015 r. został przyjęty 

w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.4.

Przed podjęciem uchwał Radny Karol Kowalski zapytał o przekazywanie II transzy dotacji klubom 

sportowym na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, dlaczego wnioskodawcy nie 

otrzymali dotacji.

Radca prawny Elżbieta Mikitów Pakura, odpowiedziała, że konkurs został rozstrzygnięty, środki 

zostały przyznane, natomiast podczas podpisywania umów Referat Finansowy zgłosił uwagi do 

kosztorysów. Powstał problem prawny co do finansowania poszczególnych pozycji kosztorysu.

Po uzupełnieniu przez kluby kosztorysów, umowy zostaną podpisane a środki z dotacji przekazane 

wnioskodawcom.

a)

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Maria Kampa poinformowała, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XII/92/2015 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

b)

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Maria Kampa poinformowała, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Uchwała Nr XII/93/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w Rozwadzy została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

c)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w 

Zdzieszowicach po wyjaśnieniach przez Kierownika Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa 

został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad. 5.

Następujący radni złożyli pisemne interpelacje:

Maria Kampa, Klaudia Kazik, Marian Maruszewski, Stanisław Wenio i Józef Wilczek.

Ad.6.

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

Ad.7.

Radni Stanisław Wenio i Brygida Labisz wnieśli o remont placów zabaw.

Zastępca Burmistrza Pan Artur Gasz poinformował o II turze serwisowania placów zabaw, 

w ramach tych działań urządzenia zabawowe będą remontowane.

Radny Jan Kuska wniósł o posprzątanie leżących na ul. Pokoju mirabelek oraz uczulenie policji na 

śmiecenie przy fontannie w centrum miasta.

Ad. 8.

Wykazy zgłoszonych potrzeb poszczególnych Sołectw stanowią załączniki do protokołu.

Sesja objazdowa została podzielona na dwa terminy: 26 sierpnia 2015 r. sołectwa Krępna 

i Rozwadza oraz 2 września 2015 r. sołectwa Jasiona, Oleszka, Żyrowa. Objazd w Sołectwie 

Januszkowice zostanie przeprowadzony po wykonaniu budowy sieci kanalizacyjnej w tej
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miejscowości.

Ad.9.

Przewodniczący Rady Edward Paciorek zamknął obrady XII Sesji Rady Miejskiej 

w  Zdzieszowicach.

Protokołowała: 

Anna Kwiecień
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Lista obecności na Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 sierpnia 2015 r.

Lp. Nazwisko i imię Podpis

1. ADAMSKI Piotr

2. GRĄDALSKARita

3. HANKUS Mirosław

4. JÓZEFIOK Zbigniew

5. KAMPA Maria

6. KAZIK Klaudia
0 b \ x l

7. KOWALSKI Karol

8. KUSKA Jan N

. _ _ _ n

9. LABISZ Brygida
r J .- „

10. MARUSZEWSKI Marian /p U 'ć O u fl

11. PACIOREK Edward
O j P p

12. SCHWEDAEwa

13. SKÓRA Marek

14. WENIO Stanisław

Ą  .

15. WILCZEK Józef

/



Lista obecności
na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej 

w dniu 26 sierpnia 2015 r.

Przewodniczący Zarządów Osiedla:

GIDEL Sylwester (Stare Osiedle)

HANKUS Mirosław (Korfantego-Kościuszki) 

POTAS Mirosław (Piastów II)

WINKLER Rainhard (Akacjowa-Zielona) 

WYKOP Eryka (Stara Część Miasta) 

ZIELIŃSKA Krystyna (Piastów I)

Sołtysi:

GRĄD ALSKA Rita (Rozwadza)

HARĘŻA BOŻENA (Krępna)

KAMPA Maria (Januszkowice) 

KRÓLIKOWSKA TERESA (Oleszka)

SANTURA Piotr (Jasiona)

WILCZEK Józef (Żyrowa)



Rada Solecka
H Rozwadzy R A D A  M I E J S K A

w Zdzieszowicach

wpł 18 "08“ 2015
Ilość załączników 

podpis......

Wyaia.no dnia.
2015 *08' 1 9

Rozwadza 17.08.2015r.

Pan
Edward Paciorek 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach

ZAPOTRZEBOWANIA INWESTYCYJNE SOŁECTWA ROZWADZA

• Realizacja „Projektu zagospodarowania działki nr 285/1 w Rozwadzy przy ul. Szkolnej” 
z wykorzystaniem środków unijnych (miasteczko rowerowe w celach edukacyjnych dla 
całej Gminy).

• Przebudowa skrzyżowania ul. Korfantego z ul. Szkolną wraz z przystankiem autobusowym.
• Zamontowanie barierek ochronnych na skarpie przy ul. Zdzieszowickiej.
• Budowa chodnika przy ul. Pstrowskiego od przejazdu PKP do istniejącego.
• Modernizacja ulic Waryńskiego i Żyrowskiej.
• Położenie dywanika asfaltowego na ul. Szkolnej (obok stadniny) oraz na placu przy Remizie 

OSP
• Dołożenie punktów świetlnych przy ul. Parkowej i Piaskowej.



Bożena Haręża
R a d a  m i e j s k a

W ?<1zf*S7 0 WłC3 Ch

"Pt 18 -08- 2015
Ilość załączników ................

podpis . . . J & f y . ..................

Wysłano „4.$

Podpis

Pan Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach 

Edward Paciorek

Wykaz zadań inwestycyjno-gospodarczych sołectwa Krępna:

1. Zakończenie budowy i oddanie w użytkowanie budynku wielofunkcyjnego,

2. Wykonanie oświetlenia przy posesji państwa Lepich - ul. Odrzańska,

3. Wykonanie drogi i oświetlenia do posesji państwa Orem ek- ul. Odrzańska,

4. Budowa drogi -  ul. Polna,

5. Budowa drogi, wymiana nawierzchni -  ul. Młyńska,

6. Budowa drogi, wymiana nawierzchni -  ul. Łąkowa,

7. Wymiana nawierzchni -  ul. Cegielniana, Leśna, Wodna,

8. Wymiana nawierzchni i budowa chodnika -  ul. Wiejska,

9. Zagospodarowanie skweru przy ul. Polnej,

10. Remont budynku świetlicy-zagospodarowanie na mieszkania komunalne,

11. Założenie nowych barierek obok szkoły,

Droga wojewódzka -  bezpieczeństwo dzieci:

- remont chodnika na przeciw stawu,

- barierki wzdłuż posesji państwa Świeca,

12. Parking przy boisku -  ul. Jasiońska.
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Piotr Santura 
Sołtys Jasionej

2015 -08- 1 9
W ysłano dnia................ ..

Sz..P .Edward Paciorek 
Przewodniczący Rady 
U.M.i Gminy Zdzieszowice

Aktualne potrzeby sołectwa Jasiona na obecna kadencję, nowej rady U.M Zdzieszowic

.. Kanalizacja sanitarna .która w obecnym czasie jest niezbędna
2. Dokończenie kanalizacji burzowej na ul. Myśliwca
3. Odbudowa łącznika drogi Głównej z Polną, która została rozmyta przez nawałnicę jaka 

przeszła przez naszą wioskę w roku 2013 J e s t  to odcinek 300 metrów bieżących
4. Dokończenie nowego oświetlenia na ul. Głównej.
5. Dokończenie rozpoczętej budowy nowego chodnika dla pieszych.
6. Wykończenie nowej nawierzchni na drodze powiatowej z Jasionej do Krępnej .
7. Czynić starania o parking stacji w Jasiona korzystają także mieszkańcy innych wiosek.
8. Na chwilę obecna zainstalować 2 lampy na ul. Polnej nie muszą być nowe.
9. Wykonać renowację głównego rowu, oraz przepustów wraz z faszynowaniem ,
10. Ustalić prawnie właściciela Sali, boksów garażowych , świetlicy , na obiekt 

wielofunkcyjny .wtedy możemy wykonać remont Sali kuchni etapowo z funduszu 
soleckiego.

11. dfwożyć rów przy ul.Głównej w kierunku Zakrzowa od posesji nr 5 do mostka na ul. 
Polnej, ponieważ przy obfitych opadach na długości 30 metrów od /owego rowu plony 
właścicieli pul przy tym rowie zostają zalewane.

12. Chodnik na ul. Krótkiej jednocześnie z kanalizacją burzowa.

Takie to plany przedstawiają radni sołectwa Jasionej wraz z sołtysem na całą kadencje, 
Bardzo wierzymy w obecnie wybrana rade i mamy nadzieje że nasze wnioski zostaną wzięte 
pod uwagę przy planowaniu budżetu, oraz inwestycji przez Panią Burmistrz na następne łata.

Z poważaniem Rada Sołecka

Piotr Santora



Wysłano J  §
/

R A D A  M I E J S K A Januszkowice, cfn . 14.08.2015 r.w Zdzieszowicach

Rada Sołecka 
Januszkowice

wpł 1 7 -08- 2015
Ilość załączników 

podpis .

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Pan Edward Paciorek

Pian zadań inwestycyjnych na rok 2015/2016 - sołectwo Januszkowice:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej -  projekt.

2. Budowa drogi do Paszowej (projekt Schetynówka).

3. Odnowienie i realizacja projektu budowy ul. Młyńskiej wraz z odnogą, tzn. posesje 

Stawierski, Linek -  Pietryga, Kampa Damian.

4. Projekt budowy uficylompy.

5. Wykonanie odwodnienia przed szkołą -  odprowadzenie wody deszczowej.

6. Dokonanie całkowitego odbioru budowlanego budynku wielofunkcyjnego.

7. Zabezpieczenie ścieżki spacerowo-dydaktycznej poprzez ustawienie barierek w odpowiednich 

miejscach, gdyż samochody jeżdżą nie zważając na znaki drogowe.

8. Odwodnienie ulicy Działkowca -  posesje nr 9-17 oraz posesja Klein Norbert.

9. Wykonanie projektu przebudowy boiska przy szkole oraz wymiana ogrodzenia.

10. Wykonanie piłkochwytów na boisku szkolnym od posesji Pieszkała.

11. Projekt i budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół Jeziora Dużego -  kontynuacja.

12. Konserwacja rowów melioracyjnych.

Maria Kampa



Wysłano dnia2Q.1$..r.Q$r...1 9

podpis

Sołectwo O l e s z k a

( r /To A MIEJSKA
I w 7rt?iPc-» -wicach

U  1 7 -08- 2915
Ilość IBiUOimtO* .................

podpis...... fiś& gcĄ ...............

k.feK o -  d u» w o w f & i
$ 9 r $ e s . i z  t e r n . t o i S '

'  [ S - P S ^

Pan Edward Paciorek

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach.

Wykaz potrzeb sołectwa Oleszka do realizacji w obecnej kadencji:

1. wykonanie kanalizacji sanitarnej w całym zakresie (dokumentacja itd.);

2. przebudowa chodników na ul. Wiejskiej;

3. zmiana nawierzchni asfaltowej, która od 30 lat była jedynie łatana;

4. wymiana oświetlenia chodnikowego ul. Wiejskiej;

5. uzupełnienie oświetlenia na końcówce ul. Kościuszki przy posesji pp. 
Knop;

6. utwardzenie dróg rolnych:
- w przedłużeniu ul. Kościuszki do osiedla Dalnia,które nie ma dojazdu

do Oleszki;
- drogi rolnej z Oleszki do Jasionej tzw.Chodnika;

7. uwzględnienie Oleszki w sieci ścieżek rowerowych ze względu na dużą 
ilość turystów poruszających się na rowerach;

8. przejęcie rowu na działce 110/1 przez UM i udrożnienie go, gdyż spełnia 
strategiczną rolę w odprowadzaniu wody deszczowej z górnej wsi;

9. stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców w s i: dzieci,młodzieży 
oraz seniorów;

10. przyłączenie mieszkańców ul. Kościuszki do wsi Oleszka.

Sołtys Teresa KRÓLIKOWSKA 
wraz z RADĄ SOŁECKĄ

O ln U



R A D A . M I E J S K A
w Zdzieszowicach

*pt. 17 -08- 2015

YS&tSrlM  » a s « 5 i w  ffrPtiYGt wysłano dnia..........
jO f ę'BS“jS . $  ^  *0&- 2-0fS 2015 -09-

p o m - .......... r
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Żyro wa dn 16-08-2015
W j^ y  yaHn  ̂Iwwrntiifjfpj/jiin-gngpnHiirpTypti sołectwa -Żyrowa na kadencję 2014-2018

z uwagi na planowaną wizytację radnych w terenie.
Drogi, ulice chodniki w Żyrowie- 2015

Ulica Fr. Myśliwca ,Domańskiego i częściowo Boczna których nawierzchnia była wykonana w  końcowej 
fazie realizowanej inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w latach 2000-2002 mają nawierzchnię dobrą. 
Natomiast wykonane ulice przez mieszkańców w czynie społecznym z betonu 
Ogrodowa - 1982,
Kasztanowa -1983  
Dzierżonia- 1984,
Karola Miarki -1985
Poprzeczna -  1985 proszą i błagają o rzetelną i solidną nawierzchnię.
Nie poruszam sprawy ulicy Bocznej wraz z odnogą do posesji Grzesik/Śledź Schulwic od strony ulicy 
Domańskiego do posesji Kłoda z uwagi na zleconą już dokumentację inwestycyjną .
Pozostałe drogi,odnogi, ulice oraz chodniki tj.

a) Odnoga 1 wszą jadąc od Zdzieszowic do rodziny -nawierzchnia piaszczysta
b) Odnoga 2ga jadąc od Zdzieszowic do rodziny Steindor, Lepich Smiatek nawierzchnia jw.
c) Ulica ks. Wodarza nawierzchnia jw.
d) Ulica Koprka nawierzchnia jw.
e) Ulica Leśna droga powiatowa poklejona nawierzchnia asfaltowa nierówna,wyboje po kanalizacji
f) - na zakręcie koło posesji Job Józef bardzo niebezpieczny wąski chodnik- interwencja rodziców 6 

latków
g) Odnoga objazd wokół stawu -ser szwajcarski w  nawierzchni
h) Ulica Korfantego nawierzchnia corocznie łatana brak podłoża
i) Ukończyć utwardzenie pobocza ulicy Ogrodowej .
j) Odnoga z ulicy Korfantego do posesji Jałowy Kleszcz nawierzchnia piaszczysta
k) Odejście z skrzyżowania ulicy Hrabiów von Gaschin z Ogrodową w  kierunku Jasionej nawierzchnia 

z kamienia -  dziury w nawierzchni, pobocze zarośnięte.
l) Odnoga z ulicy Fr. Myśliwca do posesji Krawczyk, Stępień utwardzona na własny koszt przez nowo 

budującą się tam rodzinę .
m) Odnoga pomiędzy ulicą Fr. Myśliwca a ulicą Domańskiego nawierzchnia ziemna.
n) Droga transportu rolnego od ulicy Poprzecznej do Kapliczki III Braci -  wyrównać i utwardzić .
o) Droga powiatowa Żyrowa -  Leśnica -wyrównać, wyciąć krzewy i utwardzić.

Ponadto wzdłuż drogi powiatowej tj. ulica Wojska Polskiego i Leśna wymienić płyty chodnikowe na kostkę 
brukową /przedtem należałoby wykonać przyłącze sanitarne do rodziny Gajda-Brągoszewski tj. od ulicy 
Poprzecznej do Leśnej.
Dla bezpieczeństwa uczęszczających dzieci i młodzieży do szkoły Podstawowej prosi się o oznakowanie 
równoległe przejść wzdłuż ulicy Wojska Polskiego -  zebrami.
Na ulicy Hrabiów von Gaschin wykonać utwardzenie pobocza od ulicy Wojska Polskiego z koski brukowej 
lewą stronę do boiska LKS - u .Prawą stronę wymienić płyty chodnikowe na kostkę brukową przedtem 
wykonać oświetlenie tej ulicy.
Wyczyścić betonowy rów wzdłuż ulicy Korfantego od bramy do góry.
Usunąć zalewiska wody deszczowej stojącej pomiędzy sklepem a budynkiem gminnym tj. Salą Spotkań 
Wiejskich.
Dokończyć niezrealizowane zadania inwestycyjne doprowadzenie i odprowadzenie wód do i z stawu wraz z 
wymianą załamanego przepustu pod ulicą Korfantego .
Z uwagi na istniejąca sieć wodociągową wykonaną z rur azbestowo -cementowych w planowanych 
inwestycjach należy wziąć pod rozwagę jej wymianę na rury PE.
Na przebiegającej drodze powiatowej od granic gminy Gogolin do miasta Zdzieszowice nawierzchnia drogi 
katastrofalna brak odpowiedniego podkładu a pobocza /rowy /niekonserwowane od lat 60 tych.
Przed rondem w  Zdzieszowicach ze wszystkich trzech stron brak informacji o kierunku jazdy do Żyrowej, 
Oleszki i Jasionej .
Prosi się również o zrealizowanie oświetlenia na ulicy Koszyka ,Koprka ,Wodarza, Kasztanowej

Sporządził na życzenie Przewodniczącego RM w Zdzieszowicach Edwarda Paciorka
Radny i Sołtys Żyrowej -Józef Wilczek


