Rada Miejska
w Zdzieszowicach

Protokół Nr 11/2014
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 7 grudnia 2015 r.
Obradom Komisji przewodniczył:. Józef Wilczek
I.Obecni: wg iisty obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu
ILProgram posiedzenia:
Zapoznanie się z projektem "Strategii Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020"
autorstwa pracowników firmy Albeko z siedzibą w Opolu .
Dyskusja nad przedstawionym projektym wraz z wnioskami i uw agam i.
Prezentacja oraz omówienie dokumentacji projektowej n/w zadań społeczno gospodarczych
1) przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją piętra na cele
mieszkalne,
2) projekt rewitalizacji parku miej skiego,
3) projekt placu targowego,
4) projekt przebudowy drogi powiatowej od ronda do ronda,
5) projekt budowy ul. Krótkiej w Krępnej,
6) naprawa skarpy przy ul. Żyrowskiej w Rozwadzy.
7) Uwagi wnioski i inne sprawy
Ill.Przebieg posiedzesnia:
Zgodnie z otrzymanymi zaproszeniami Burmistrz na konsultacje projektu "Strategia
Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020" autorstwa pracowników firmy
Albeko z siedzibą w Opolu przybyli zainteresowani wg niżej załączonej listy obecności.
Po wnikliwej analizie dokument z naniesionymi uwagami zostanie skierowany na
najbliższą sesję celem podjęcia uchwały..
Prezentację multimedialną opracowanej dokumentacji projektowej zadań społeczno
gospodarczych przedstawili państwo Artur Gasz oraz Sabina Kurdyna .
IV. Podjęto następujące wnioski:
Ad-1 -Dogłębnie sprawdzić i rozeznać wszelkie możliwości finansowania
przesięwzięcia i przystąpić do realizacji zadania .
- w części ogólnodostępnej -społecznej dopracować dojście dla osób niepełnosprawnych

Ad-2 .Wykonać deszczołap nad sceną od strony widowni wraz dwustronnym
odprowadzeniem wody deszczowej z dachu nad sceną w anfiteatrze.
- utwardzić teren w miejscu przyłącza elektrycznego z uwagi na grząskie podłoże.
- Zlecić opracowanie wybudowania miejsca wodno -sanitarnego.
- Wyznaczyć podniot odpowiedzialny za utrzymanie ładu i porządku w parku .
- Zlecić opracowanie projektu na zagospodarowania przestrzeni publicznej - architetkury
parku.
Ad- 3 . W omawianym projekcie projektant nie wskazał miejsc do zaparkowania
pojazdów zarowno dla handlujących jak i kupujących wobec powyższego prosimy o
wyznaczenia miejsc postojowych.
- zalecamy podłączenie do monitoringu miejskiego w/w placu.
Ad-4. Z uwagi na niekompletną dokumentację w/w temacie -brak uwag.
Ad-5 . Z uwagi na kontynuację zadania - brak uwag.
Ad-6. Po przedstawieniu zakreu prac związanych z naprawą skarpy komisja wniskuje o
skierowanie w/w tematu do prac komisji rewizyjnej.
V. Program następnego posiedzenia:
Zgodnie z podaną informacją z dnia 30 listopada.

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:
DATA: 15 grudnia 2015..
GODZINA: 15,15 .

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:
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GODZINA:
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N a 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:

