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1 Stowarzyszenie "Groszowice"
Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w 
całej ulicy Groszowice.

280 000

ITGK - Wniosek zasadny. Dzielnica Groszowice ma szczątkową kanalizację deszczową, a 
systematyczne utwardzenie nawierzchni ulic powoduje spływ wód deszczowych na posesje.  W 
2012r. planuje się opracować dokumentację techniczną i kosztową na powyŜszy zakres 
obejmujący budowę sieci kanalizacji deszczowej w całej dzielnicy Groszowice. W dokumentacji 
zostanie określony dokładny zakres robót i koszt inwestycji.

2 Stowarzyszenie "Groszowice"
Odwodnienie ul. Świerzego, Jozefa, Gołębia w 
dzielnicy Groszowice 

650 000
ITGK - Wniosek zasadny. W 2012r. planuje się opracować dokumentację techniczną i kosztową 
na powyŜszy zakres obejmujący budowę około 900 mb sieci kanalizacji deszczowej. W 
dokumentacji zostanie określony dokładny zakres robót i koszt inwestycji.

3 Wspólnota mieszkaniowa ul. Rzeszowska 24-38 Wykonanie parkingu przy ulicy Olsztyńskiej MZD - Wniosek zasadny - moŜliwy do realizacji na terenie Gminy Opole dz. 20/43 po 2012 roku

4 GraŜyna i Jacek Kołodziej

Wykonanie uzbrojenia w wodę i kanalizację oraz 
drogi dojazdowej dla działki nr 24/23 km 61 i 
pozostałych działek znajdujących się w tym 
rejonie, przy ul. Wandy Rutkiewicz w Opolu

MZD - Po wykonaniu uzbrojenia terenu moŜliwość wykonania prze MZD drogi 

5 Polski Związek działkowców Zarząd ROD "Stokrotka" Budowa sieci wodociągowej 120 000
ITGK - Wniosek zasadny. W 2012r. planuje się opracować dokumentację techniczną i kosztową 
na powyŜszy zakres obejmujący budowę około 300 mb sieci wodociągowej do granicy ogrodu. W 
dokumentacji zostanie określony dokładny zakres robót i koszt inwestycji 

6 Hubert Janoszka
Wybudowanie ok. 20 mb chodnika od wiaty 
przystankowej do poczty Opole 18 - od strony 
pętli autobusowej przy ul. PuŜaka

MZD - Teren - WOŚiR i Spółdzielni Mieszkaniowej

7 Rada Osiedla "Chabry" OSM 'Przyszłość"
Opracowanie dokumentacji i wykonanie ronda 
skrzyŜowania ulicy Luboszyckiej z ulicą Chabrów.

65 000 MZD - Wniosek uzasadniony. Konieczność opracowania dokumentacji.

8 Rada Osiedla "Chabry" OSM 'Przyszłość"

Opracowanie dokumentacji zagospodarowania 
placu (terenu) od ulicy Chabrów do budowanego 
kościoła Parafii Rzymskokatolickiej 
p.w. Św. Karola Boromeusza

GN - Aktualnie teren ten oznaczony działką nr 535/14 km. 11 obr. Zakrzów został oddany w 
drodze przetargu na okres 3 lat pod parking. PowyŜsze rozwiązanie jest właściwe do czasu 
docelowego zagospodarowania terenu na rzecz parafii lub przeznaczenia na usługi, co związane 
jest z zapisami w planie zagospodarowania przestrzennego.

9 Rada Osiedla "Chabry" OSM 'Przyszłość"
Opracowanie dokumentacji i wykonanie zatoczek 
postojowych wzdłuŜ ulicy Chabrów od nr 49 do 
skrzyŜowania z ul. Jaśminów.

MZD - Wniosek zasadny, moŜliwy do realizacji na terenie Gminy Opole po 2012 roku. 
Konieczność wykonania analizy pod kątem moŜliwości terenowych.

10 Rada Dzielnicy Grudzice
Budowa chodników i ścieŜki rowerowej przy 
ul. Strzeleckiej

MZD - Wniosek zasadny, moŜliwy do realizacji w ramach przebudowy drogi do klasy Z 1/4 na 
terenie Gminy Opole po 2012 roku. 

11 Rada Dzielnicy Grudzice
Przebudowa ul. Groszowickiej wraz z budową 
kanalizacji deszczowej i chodników - drugi etap, 
od skrzyŜowania z ul. Podlesie

MZD - Wniosek zasadny - zadanie jest moŜliwe do realizacji po 2012 roku.

12 Rada Dzielnicy Grudzice Przebudowa ulicy Prostej i Leśmiana MZD -  Wniosek zasadny - zadanie jest moŜliwe do realizacji po 2012 roku.

PoniŜsze zestawienie wniosków do budŜetu miasta Opola na 2012 rok obejmuje wnioski (przedłoŜone przez mieszkańców miasta, radnych, kluby radnych, organizacje, instytucje i stowarzyszenia), które nie zostały 
uwzględnione w przedłoŜonych materiałach planistycznych. Wszystkie wnioski zaopiniowane zostały przez właściwe wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Opola lub jednostki organizacyjne. Brak uwzględnienia 
wskazanych propozycji wynika głównie z braku wystarczających środków finansowych czy braku właściwej dokumentacji projektowej niezbędnej do rozpoczęcia realizacji zadania. W uwagach podane są równieŜ inne 
okoliczności nieuwzględnienia zgłoszonych propozycji w niniejszych materiałach planistycznych.
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13 Rada Dzielnicy Grudzice
Opracowanie projektu budowy hali sportowej i 
boiska do piłki noŜnej dla mieszkańców oraz 
klubu sportowego w Grudzicach

70 000
KSIT - Ludowy Zespół Sportowy Grudzice rozgrywa swoje mecze na terenie prywatnym, który w 
kaŜdym momencie moŜe zostać przeznaczony przez właściciela na inne cele. Aby utrzymać sport 
w tej dzielnicy konieczne jest wybudowanie boiska na terenie miejskim.

14 Rada Dzielnicy Grudzice
Budowa ścieŜki rowerowej przy ul.Obrońców 
Stalingradu na odcinku od skrzyŜowania 
z ul. Królowej Jadwigi do Nowej Wsi Królewskiej

MZD - Wniosek zasadny - moŜliwy do realizacji po 2012 roku w ramach przebudowy drogi do 
klasy Z1/4.

15 Rada Dzielnicy Grudzice

Uporządkowanie gospodarki melioracyjnej w 
rejonie ul. Wyspiańskiego, Młodej Polski i 
Groszowickiej oraz Przybyszewskiego i 
Gombrowicza

OŚiR - Wniosek na 2012 r. nieuzasadniony. W pierwszej kolejności naleŜy opracować koncepcję 
odwodnienia południowej części dzielnicy Grudzice. Dopiero opracowana koncepcja wskaŜe 
kierunek uporządkowania gospodarki melioracyjnej, np. czy w pierwszej kolejności naleŜy 
wybudować przepompownie.

16 Rada Dzielnicy Grudzice
Wykonanie oświetlenia ul. Cybisa i 
Wyspiańskiego

wartość zadania 
10 200 000 

ITGK - Brak oświetlenia wpływa na zagroŜenie bezpieczeństwa mieszkańców i uŜytkowników 
ulic. Zadanie zasadne, potrzeba zgromadzenia dokumentacji technicznej.

17 Rada Dzielnicy Grudzice
Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych na 
skrzyŜowaniu ul. Strzeleckiej, Młodej Polski i 
Leśmiana

MZD - Zadanie moŜliwe do przebudowy po 2012 roku w ramach przebudowy drogi do klasy Z 1/4
ITGK - MontaŜ sygnalizacji świetlnej dla pieszych musi spełniać kryteria określone w 
Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach określonych w 
Dzienniku Ustaw z 2003 r. nr 220, poz. 2181.  
Konieczność stosowania sygnalizacji dla pieszych uzasadniają następujące czynniki:
• duŜe natęŜenie ruchu pojazdów istotnie wydłuŜające czas oczekiwania pieszych na moŜliwość 
bezpiecznego przejścia,
• znaczna liczba zdarzeń drogowych z udziałem pieszych albo występowanie innych czynników 
zagraŜających ich bezpieczeństwu, np. brak widoczności,
• znaczne natęŜenie ruchu pieszych,
• udział osób niepełnosprawnych lub dzieci wśród pieszych, szczególnie przy podwyŜszonej 
prędkości na drodze. 
Dla sformułowania opinii odnośnie potrzeby zastosowania sygnalizacji świetlnej na przejściach 
dla pieszych konieczne jest obliczenie odpowiednich sum punktowych z kryteriów obciąŜenia 
przejścia odpowiednim natęŜeniem ruchu pieszych oraz wypadków z udziałem pieszych w okresie ostatnich 12 miesi

18 Rada Dzielnicy Grudzice
Utwardzenie ulic o nawierzchni gruntowej w 
rejonach ul. Cybisa, Leśmiana, Gombrowicza i 
Prostej

ul.Cybisa -
wartość zadania 

10 200 000 

MZD - Konieczność opracowania dokumentacji zadania pn: "Przebudowa ul. Cybisa w Opolu 
wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej". Planowany termin realizacji 2012 - 
2013 r. Natomiast utwardzenie nawierzchni ulic Leśmiana, Gombrowicza i Prostej zostanie 
wykonane w 2012 roku, z bieŜącego utrzymania dróg gminnych w ramach posiadanych środków 
finansowych.

19 Teresa Poleszuk-Spakowska
Wybudowanie siłowni na świeŜym powietrzu na 
osiedlu Armii Krajowej przy ul. PuŜaka

50 000 530 000

OŚiR - W 2011 r. został opracowany projekt budowlany remontu placu zabaw na osiedlu im. 
Armii Krajowej. W 2011 r. na remont placu przyznano kwotę 150.000 zł, jednak kwota ta okazała 
się niewystarczająca poniewaŜ pozwala jedynie na remont ogrodzenia. W związku z powyŜszym 
WOŚiR wystąpił o ujęcie w planie budŜetu miasta II etapu ww. zadania, który obejmuje montaŜ 
urządzeń zabawowych, urządzeń sprawnościowych (np. ścianka wspinaczkowa), urządzeń typu 
fitness i in.

20 BoŜena BroŜek
Budowa ekranu akustycznego przy torach w 
dzielnicy '"Chabry"

OŚiR - Miasto Opole nie odpowiada za uciąŜliwości związane z emisją hałasu z terenów 
zamkniętych jakimi są linie kolejowe. Organem właściwym do zajmowania się sprawą jest 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który moŜe podjąć działania w trybie art. 362 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).
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21
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
ul. Sosnkowskiego 40-42

Wymiana nawierzchni ulic, chodników wraz z 
krawęŜnikami, miejskich ulic grota Roweckiego, 
Bytnara Rudego, Hubala, Szarych Szeregów, 
Skautów Opolskich

MZD -  Remont tych ulic zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania w 2012 roku, w 
miarę posiadanych środków finansowych.

22
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
ul. Sosnkowskiego 40-43

Wykonanie nawierzchni trwalej części ulicy 
Chełmskiej

MZD - Wniosek zasadny - zadanie jest moŜliwe do realizacji po 2012 roku.

23
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
ul. Sosnkowskiego 40-44

Budowa w pasie drogowym ulicy J. Bytnara 
"Rudego" na wysokości  budynków mieszkalnych 
nr 3-12 dodatkowych (około 90) miejsc 
parkingowych

MZD - Konieczność wykonania analizy pod kątem moŜliwości terenowych.

24
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
ul. Sosnkowskiego 40-45

Budowa w pasie drogowym ulicy mjr Hubala 10 
na wysokości pawilonu handlowego dodatkowych 
miejsc postojowych

MZD - Konieczność wykonania analizy pod kątem moŜliwości terenowych.

25
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
ul. Sosnkowskiego 40-46

Wykonanie nawierzchni trwałej na parkingu przy 
ul. Grota Roweckiego, pomiędzy budynkiem 
Telekomunikacji a kościołem

GN - Parking w zarysie obecnym jest rozwiązaniem prawidłowym, jednakŜe z uwagi, Ŝe słuŜy on 
mieszkańcom Spółdzielni - inwestorem winna być spółdzielnia, a gmina na czas budowy 
udostępni swój teren.

26
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
ul. Sosnkowskiego 40-47

Oznakowanie poziome miejsc postojowych w 
zatokach parkingowych wzdłuŜ ulic miejskich

MZD - Zadanie to naleŜy zgłosić do rozpatrzenia na Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego przy Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Opola.
ITGK - Nie występuje potrzeba tworzenia odrębnej pozycji w budŜecie miasta na realizację tego 
zadania. Oznakowanie poziome, przede wszystkim miejsc parkingowych zastrzeŜonych dla osób 
niepełnosprawnych następuje ze środków MZD na bieŜące utrzymanie dróg poszczególnych 
kategorii.

27
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
ul. Sosnkowskiego 40-48

Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych na 
terenie filii MDK przy ul.Skautów Opolskich

MZD - We wskazanym pasie drogowym ulicy na terenie administrowanym przez MZD nie ma 
moŜliwości wybudowania dodatkowych miejsc postojowych.

28
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
ul. Sosnkowskiego 40-49

Wykonanie zatok dla autobusów MZK 
na ul. Sosnkowskiego przy skrzyŜowaniu 
z ul. Małopolską

MZD - Zadanie pn.: "Budowa dwóch zatok autobusowych przy ul. Sosnkowskiego w rejonie ul. 
Małopolskiej" jest w tegorocznym planie MZD na wartość 300.000 zł  i zostanie zrealizowane w 
2011 roku.

29
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
ul. Sosnkowskiego 40-50

Budowa chodnika wzdłuŜ Alei Witosa
MZD - Brak dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wniosek zasadny - zadanie to jest moŜliwe 
do realizacji po 2012 roku.

30
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
ul. Sosnkowskiego 40-51

Wykonanie miejsc parkingowych przy 
ul. Witosa 22 i 24 na placu przylegającym 
do Al. Witosa

18 450 MZD - Konieczność opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

31
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
ul. Sosnkowskiego 40-52

Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych 
przy ul. Bielskiej poprzez powiększenie 
istniejących zatok

18 450 MZD - Konieczność opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

32
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
ul. Sosnkowskiego 40-53

Dokończenie realizacji terenów sportowych, 
uporządkowanie terenu w sąsiedztwie 
zrealizowanych boisk w ramach projektu "Orlik" 
na osiedlu "Malinka"

KSIT - Zadanie zrealizowane w 2010 r.

33
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
ul. Sosnkowskiego 40-54

Zakończenie nasadzeń na terenach gminy wzdłuŜ 
całego osiedla tzn. wzdłuŜ ul. Sosnkowskiego i ul. 
PuŜaka celem utworzenia "pasa ochronnego" lub 
wybudowanie ekranów dźwiękochłonnych.

MZD - Wybudowanie ekranów dźwiękochłonnych jest bezzasadne pod względem technicznym i 
estetycznym. Nasadzenia realizowane są na bieŜąco w miarę posiadanych środków i moŜliwości 
terenowych. 
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34
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
ul. Sosnkowskiego 40-55

Wyremontowanie placu zabaw na terenie parku 
osiedlowego

530 000

OŚiR - W 2011 r. został opracowany projekt budowlany remontu placu zabaw na osiedlu im. 
Armii Krajowej. W 2011 r. na remont placu przyznano kwotę 150.000 zł, jednak kwota ta okazała 
się niewystarczająca poniewaŜ pozwala jedynie na remont ogrodzenia. W związku z powyŜszym 
WOŚiR wystąpił o ujęcie w planie budŜetu miasta II etapu ww. zadania, który obejmuje montaŜ 
urządzeń zabawowych, urządzeń sprawnościowych (np. ścianka wspinaczkowa), urządzeń typu 
fitness i in.

35
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
ul. Sosnkowskiego 40-56

Realizacja basenu letniego na terenie parku 
osiedlowego

KSIT - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu nie przewiduje tak 
znacznego obszaru pod usługi sportowo-rekreacyjne /parkingi/. Ponadto teren ten sąsiaduje z 
krańcówką autobusową i ul. PuŜaka, a zatem lokalizacja w tym miejscu basenu letniego jest 
niecelowa.

36
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
ul. Sosnkowskiego 40-57

Opracowanie kompleksowego projektu 
zagospodarowania terenów parku wraz z 
harmonogramem jego realizacji

OŚiR - Z uwagi na kolejne działania związane z przebudową i rewitalizacją obiektów parkowo-
rekreacyjnych na terenie miasta, teren ten jest zagospodarowywany sukcesywnie zgodnie z 
obowiązującymi zapisami MPZP. W 2012 r. przewidziano do realizacji II etap remontu placu 
zabaw (zadanie obejmuje m.in.: montaŜ urządzeń zabawowych, sprawnościowych, typu fitness).

37
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
ul. Sosnkowskiego 40-58

Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego 
na terenie parku osiedlowego

KSIT - Teren jest mocno nasycony obiektami sportowymi /obiekty dawnej PSP Nr 5, PSP Nr 29, 
stadion lekkoatletyczny/. Dalsze inwestowanie w obiekty sportowe na tym terenie jest niecelowe 
przy potrzebach innych dzielnic.

38
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
ul. Sosnkowskiego 40-59

Wybudowanie na terenie parku osiedlowego 
małej estrady i doprowadzenie do niej energii 
elektrycznej

KSIT - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje terenu pod usługi 
kultury.

39
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
ul. Sosnkowskiego 40-60

Wybudowanie (wydzielenie) na terenie parku 
osiedlowego ścieŜek rowerowych

OŚiR - Z uwagi na kolejne działania związane z przebudową i rewitalizacją obiektów parkowo-
rekreacyjnych na terenie miasta, teren ten jest zagospodarowywany sukcesywnie zgodnie z 
obowiązującymi zapisami MPZP.

40
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
ul. Sosnkowskiego 40-61

Wykonanie oświetlenia parku osiedlowego
OŚiR - Z uwagi na planowane działania związane z przebudową oraz rewitalizacją obiektów 
parkowo-rekreacyjnych na terenie miasta (dofinansowanych przez UE) teren ten jest 
przewidziany do przebudowy w latach następnych.

41 Janina Zielińska
Kontynuacja remontu chodnika przy 
ul. Pomorskiej

MZD - Remont chodnika zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania w 2012 roku, w 
miarę posiadanych środków finansowych.

42
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne NIEMCÓW na 
Śląsku Opolskim - Koło DFK Groszowice

Wykonanie projektu przebudowy i remont odcinka 
ulicy Oświęcimskiej od ul. Dunikowskiego w 
kierunku zakładu energetycznego.

3 730 000 MZD - Konieczność opracowania dokumentacji technicznej.

43
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne NIEMCÓW na 
Śląsku Opolskim - Koło DFK Groszowice

Dofinansowanie imprezy "Pierwszy Opolski 
Oktoberfest"

50 000-70 000

KSIT - Organizacja takiego święta, będącego kopią lokalnego święta niemieckiego 
obchodzonego w Bawarii, nie jest chyba wskazana ze środków budŜetu miasta. Tym bardziej, iŜ 
właśnie ze środków będących w dyspozycji budŜetu miasta, tzw. Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizowany jest czas wolny dzieciom i 
młodzieŜy. Program ten ma za zadanie propagowanie stylu Ŝycia dalekiego od alkoholu. JeŜeli 
browarom zaleŜy na popularyzacji swoich wyrobów i wytworzeniu wśród społeczeństwa takiej 
mody na spędzanie wolnego czasu, to władze samorządowe nie powinny im w tym pomagać. 
Koszt powinni ponieść zainteresowani, a nie podatnicy.

44
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne NIEMCÓW na 
Śląsku Opolskim - Koło DFK Groszowice

Wykonanie projektu przebudowy i przebudowę 
odcinka ok. 200 metrów łączącego ulice 
Stanisława Grzonki i Podborną.

MZD - Wniosek zasadny - moŜliwy do realizacji na terenie Gminy Opole po 2012 roku. 
Konieczność opracowania dokumentacji.

45
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne NIEMCÓW na 
Śląsku Opolskim - Koło DFK Groszowice

Wykonanie planu przebudowy i modernizacja 
placu przy ulicy Jana i Bassego.

MZD - Wniosek niezasadny - ten plac stanowi skrzyŜowanie 2 ulic i niemoŜliwa jest w tym 
miejscu przebudowa na park z ławeczkami.
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46
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne NIEMCÓW na 
Śląsku Opolskim - Koło DFK Groszowice

Przekazanie terenu lub budynku na cele 
kulturalno-oświatowe wszystkich organizacji 
dzielnicy Groszowice.

L - Zadanie zasadne. Po zbilansowaniu potrzeb organizacji pozarządowych z terenu Groszowic 
zostanie wygospodarowany z zasobu gminu lokal uŜytkowy.

47
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne NIEMCÓW na 
Śląsku Opolskim - Koło DFK Groszowice

Przygotowanie dokumentacji projektu 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
mieszkańców ul. Podbornej.

ITGK - Zasadne jest opracowanie dokumentacji technicznej na zabezpieczenie przed powodzią 
dzielnicy Groszowice, w tym równieŜ rejonu ul. Podbornej. Realizacja tego zadania leŜy w gestii 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Konieczność opracowania 
dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę wałów przeciwpowodziowych dla dzielnicy 
Groszowice wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (realizacja  ~ 9 m-cy).

48
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne NIEMCÓW na 
Śląsku Opolskim - Koło DFK Groszowice

Dokończenie wymiany kostki chodnikowej na 
całej ulicy Podbornej.

MZD - Wniosek zasadny - zadanie jest moŜliwe do realizacji po 2012 roku.

49
Wspólnoty mieszkaniowe ul. Dekabrystów 
12,14,15,17,19,21

Remont nawierzchni betonowych przy budynkach
ZZK - Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni remont przedmiotowego podwórka zostanie 
wykonany z chwilą pozyskania środków finansowych na ten cel.

50 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Wykonanie remontu nawierzchni chodników przy 
ul. Dubois (od strony ul. Armii Krajowej do ul. 1 
Maja)

MZD - Remont nawierzchni tych chodników zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania 
w 2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

51 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Wykonanie remontu nawierzchni chodników przy 
ul. Dubois (od strony ul. 1 Maja 
do ul. Kościuszki)

MZD - Remont nawierzchni tych chodników zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania 
w 2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

52 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Wykonanie remontu nawierzchni chodnika w 
rejonie budynku przy ul. Ozimskiej 53

1 980 000
MZD - Dokumentacja z pozwoleniem na budowę jest w posiadaniu MZD.
B - Brak środków finansowych.

53 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Wykonanie remontu nawierzchni chodników przy 
ul. Katowickiej (na odcinku od ul. 1 Maja do ul. 
Armii Krajowej)

MZD - Remont nawierzchni tych chodników zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania 
w 2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

54 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Wykonanie remontu nawierzchni chodników przy 
ul. Armii Krajowej (na odcinku od ul. Fabrycznej 
do ul. Katowickiej)

MZD - Remont nawierzchni tych chodników zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania 
w 2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

55 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Wykonanie remontu nawierzchni chodników wraz 
z wykonaniem miejsc parkingowych wzdłuŜ ul. 1 
Maja

MZD - Wniosek zasadny, realizacja zadania po 2012 roku (lewa strona do ul. Rejtana).

56 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Wykonanie remontu nawierzchni drogi i 
chodników przy ul. Kolejowej

MZD - Realizacja tego zadania nastąpi w 2011 roku.

57 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" Budowa parkingu przy ul. Rejtana MZD - Konieczność wykonania analizy pod kątem moŜliwości terenowych.

58 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" MontaŜ progów zwalniających na ul. Rybackiej

ITGK - Ulica Rybacka połoŜona jest w strefie ograniczonej prędkości do 30 km/godz. 
Nawierzchnia jezdni wykonana jest z kostki brukowej. Z uwagi na rodzaj uŜytego materiału do 
budowy drogi, niewielkie natęŜenie ruchu kołowego oraz istniejącą organizację ruchu nie 
zachodzi potrzeba montaŜu dodatkowych elementów spowalniających ruch. Wniosek po raz 
kolejny rozpatrzono negatywnie. 

59 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Wykonanie remontu nawierzchni chodnika wzdłuŜ 
ul. Rodziewiczówny i ul.Plebiscytowej

MZD - Remont nawierzchni chodnika zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania w 2012 
roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

60 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Wykonanie remontu nawierzchni chodnika wzdłuŜ 
ul. Nysy ŁuŜyckiej

MZD - Remont nawierzchni chodnika zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania w 2012 
roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

61 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Wykonanie boiska sportowego w rejonie 
budynków mieszkalnych przy Placu Teatralnym 
oraz ul. Kośnego

KSiT - Lokalizacja boisk w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych jest niecelowa, a 
ponadto brak jest terenu pod wymiarowe boiska.
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62 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"

Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi 
połoŜonej na terenie Gminy Opole - wjazdu od 
ulicy Chabrów do obiektów handlowo-usługowych 
oraz do kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 
Św. Karola Boromeusza

GNGiK - Droga dojazdowa w części jest własnością Gminy Opole, a stanowi dojazd do 
budynków usługowych własności OSM "Przyszłość" oraz budynków Parafii. W tej sytuacji 
zasadnym jest by koszty remontu obciąŜały spółdzielnię i parafię w uzgodnionych między nimi 
wysokościach. Gmina natomiast na wniosek ww. udostępni swój teren na czas remontu.

63 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Wykonanie parkingu w  miejscu istniejącego 
trawnika wzdłuŜ ogrodzenia Przedszkola 
Publicznego Nr 23 przy ul. Konwalii

MZD - Zadanie to planuje się wykonać w bieŜącym roku w ramach bieŜącego utrzymania dróg 
gminnych. Jeśli z przyczyn finansowych nie udałoby się, to realizacja odbędzie w 2012 roku. 

64 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 
ciągu ulic Luboszyckiej i Chabrów

ITGK - Nie ma potrzeby przebudowy istniejącej kanalizacji połoŜonej w ul. Chabrów i 
Luboszyckiej, poniewaŜ jest ona droŜna. Jak ustalono w rozmowie z przedstawicielem OSM 
Przyszłość, wniosek wynika z pojawiania się ścieków sanitarnych podczas opadów deszczu w 
piwnicach budynków wielorodzinnych od restauracji Agawa do wiaduktu. Prawdopodobną 
przyczyną tego zjawiska jest odprowadzanie wód deszczowych z dachów budynków do 
kanalizacji sanitarnej. 

65 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Wykonanie remontu nawierzchni chodników przy 
ul. Bzów

MZD - Remont nawierzchni tych chodników zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania 
w 2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

66 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Wykonanie (odnowienie) boiska sportowego na 
końcu ulicy Tatrzańskiej

KSIT - W wyniku oględzin terenu nie stwierdzono istniejącego boiska, brak ponadto 
odpowiedniego terenu do usytuowania boiska.

67 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Wykonanie ronda na skrzyŜowaniu ulic 
Luboszyckiej i Chabrów

65 000 MZD - Wniosek uzasadniony. Konieczność opracowania dokumentacji.

68 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Wykonanie zatoczek postojowych wzdłuŜ całej 
ulicy Chabrów

MZD - Wniosek zasadny - moŜliwy do realizacji na terenie Gminy Opole po 2012 roku. 
Konieczność wykonania analizy pod kątem moŜliwości terenowych.

69 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Przebudowa wyjazdu z ulicy Wilsona na ulicę 
Częstochowską

MZD - Wniosek zasadny, realizacja zadania po 2012 roku. Konieczność opracowania 
dokumentacji.

70 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Przebudowa skrzyŜowania wraz ze zmianą 
rozwiązania komunikacyjnego w rejonie ulic 
Tysiąclecia, Grudzickiej i Fiołkowej.

65 800 MZD - Wniosek uzasadniony. Konieczność opracowania dokumentacji.

71 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Przebudowa wraz ze zmianą rozwiązania 
komunikacyjnego w rejonie ulic: Tysiąclecia, 
Grudzickiej i Fiołkowej

MZD - Konieczność wykonania analizy pod kątem moŜliwości terenowych.

72 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Wykonanie remontu nawierzchni chodnika wzdłuŜ 
ul. Dambonia

MZD - Częściowa realizacja zadania w 2011roku oraz kontynuacja z bieŜącego utrzymania dróg 
w 2012 roku w ramach posiadanych środków finansowych. Dokumentacja jest w posiadaniu 
MZD.

73 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Wykonanie remontu nawierzchni chodników 
wzdłuŜ ul. Lelewela i Zwycięstwa

240 000
MZD - Chodnik na ul. Lelewela jest juŜ wyremontowany. Na remont nawierzchni chodników w 
ciągu ul. Zwycięstwa - MZD posiada dokumentację i zostanie on wykonany w 2012 roku na 
wartość 240.000 zł. 

74 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Odtworzenie uszkodzonych lamp oświetlenia 
ulicznego wzdłuŜ ulic Lelewela i Zwycięstwa

35 000
ITGK - Oświetlenie ulic: Lelewela i Zwycięstwa jest własnością firmy Tauron. Odtworzenie tych 
lamp jest obowiązkiem ich właściciela.

75 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"

Wykonanie remontu nawierzchni chodników przy 
ul. Niemodlińskiej (na odc. od ul. Koszyka 
do ul. Domańskiego), wraz z wykonaniem miejsc 
parkingowych

360 000
MZD - Dokumentacja projektowo - kosztorysowa jest w posiadaniu MZD.
B - Brak środków finansowych.

76 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Wykonanie oświetlenia miejskiego placu zabaw 
przy ul. Dambonia

ITGK - Oświetlenie placu zabaw jest zasadne w sytuacji wyposaŜenia go w skomplikowane 
urządzenia techniczne (w celu ochrony przed dewastacją).
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77 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Wykonanie remontu nawierzchni chodnika przy 
ul.Hallera od przejścia dla pieszych do schodów 
przy ul.Domańskiego.

MZD - Remont nawierzchni chodnika przy ul. Hallera na terenie Gminy Opole został juŜ 
wykonany, pozostały teren nie stanowi własności miasta. 

78 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu 
wewnątrzosiedlowej drogi przy ul. Dambonia, 
przebiegającej przez teren Spółdzielni oraz przez 
teren Gminy Opole, w stronę ulicy Niemodlińskiej

ITGK - Przedmiotowa kanalizacja nie jest własnością miasta Opola. Odprowadza ona wody 
opadowe tylko z budynków naleŜących do OSM Przyszłość przy ul. Dambonia 87-101, 103-113 
przez co zapewnia im prawidłowe funkcjonowanie.
Zgodnie z art. 61 ust. 1 Prawa budowlanego do obowiązków właściciela lub zarządcy naleŜy 
uŜytkowanie obiektów budowlanych w sposób zgodny z  ich przeznaczeniem w szczególności w 
zakresie usuwania ścieków i wody opadowej. W związku z tym Spółdzielnia ma obowiązek 
zabezpieczenia we własnym zakresie środków na przebudowę tej kanalizacji. 

79 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Przebudowa kanalizacji deszczowej 
zlokalizowanej na działce nr 12, k.m. 32, obręb 
Szczepanowice.

ITGK - Przedmiotowa kanalizacja nie jest własnością miasta Opola. Odprowadza ona wody 
opadowe tylko z budynków naleŜących do OSM Przyszłość przy ul. Niemodlińskiej 66-70 przez 
co zapewnia im prawidłowe funkcjonowanie.
Zgodnie z art. 61 ust. 1 Prawa budowlanego do obowiązków właściciela lub zarządcy naleŜy 
uŜytkowanie obiektów budowlanych w sposób zgodny z  ich przeznaczeniem w szczególności w 
zakresie usuwania ścieków i wody opadowej. W związku z tym Spółdzielnia ma obowiązek 
zabezpieczenia we własnym zakresie środków na przebudowę tej kanalizacji.

80 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Remont ul. Wrocławskiej i Lompy na odcinku od 
ul. Bończyka do Placu Piłsudskiego

755 330
MZD - Dokumentacja z pozwoleniem na budowę jest w posiadaniu MZD.
B - Brak środków finansowych.

81 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Naprawa wjazdu i wykonanie parkingu przy 
wjeździe do zespołu budynków mieszkalnych przy 
ul. Wrocławskiej 16A-D, 18A-D, 20A-D

MZD - Wymieniony teren  nie jest administrowany przez MZD.

82 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Wykonanie remontu nawierzchni chodników przy 
ul. Wrocławskiej (na odcinku od ul. Lompy do ul. 
Niemodlińskiej)

MZD - Remont nawierzchni chodników zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania dróg 
w 2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

83 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Wykonanie boiska sportowego przy ulicy Koszyka 
18-26, 28-30

KSIT - Na wskazanym terenie istnieje ogrodzone boisko do piłki noŜnej z piłkochwytami.

84 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" Remont chodników przy ul. Koszyka
MZD - Remont nawierzchni chodników zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania dróg 
w 2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

85 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Remont zjazdu z ulicy Prószkowskiej na parking 
przy pawilonie "AS"

MZD - Wymieniony remont zjazdu został juŜ wykonany przez Spółdzielnię .

86 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie 
Placu Piłsudskiego

ITGK - Przedmiotowa kanalizacja nie jest własnością Miasta Opola. Odprowadza ona wody 
opadowe tylko z budynków naleŜących do OSM Przyszłość przy Placu Piłsudskiego 5-6 i 7-9 
przez co zapewnia im prawidłowe funkcjonowanie.
Zgodnie z art. 61 ust. 1 Prawa budowlanego do obowiązków właściciela lub zarządcy naleŜy 
uŜytkowanie obiektów budowlanych w sposób zgodny z  ich przeznaczeniem w szczególności w 
zakresie usuwania ścieków i wody opadowej. W związku z tym Spółdzielnia ma obowiązek 
zabezpieczenia we własnym zakresie środków na przebudowę tej kanalizacji. 

87 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"

UdroŜnienie i oczyszczenie kanału "Półwieś" w 
części zakrytej w rejonie budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych połoŜonych przy ul. 
Prószkowskiej 1-37

OŚiR - Wniosek będzie zrealizowany w roku 2012.

88 Mieszkańcy ulic Wrzosowej, śurawinowej i Wierzbowej
Naprawa dróg w ulicach: Wrzosowa, śurawinowa, 
Wierzbowa

MZD - Remont nawierzchni wymienionych ulic zostanie wykonany w ramach bieŜącego 
utrzymania dróg w 2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.
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89 Mieszkańcy ulic Wrzosowej, śurawinowej i Wierzbowej MontaŜ progów zwalniających na ul. Wrzosowej

ITGK - Zgodnie z obowiązującymi przepisami progów zwalniających nie montuje się na 
skrzyŜowaniach i w odległości mniejszej niŜ 40 m od skrzyŜowania. Posesje Wrzosowa 18-20 
zlokalizowane są na wysokości skrzyŜowania z ul. śurawinową, posesja Wrzosowa 16 w 
odległości około 10 m od tego skrzyŜowania. Wniosek rozpatrzono negatywnie. 

90 Kazimierz Marcinków

Zabezpieczenie środków  na opracowanie 
dokumentacji projektowej przedłuŜenia drogi 
transportu rolnego z pracowniczego ogrodu 
działkowego "Stokrotka" do wyjazdu ogrodu 
działkowego "Kopciuszek"

MZD - Konieczność wykonania analizy pod kątem moŜliwości terenowych.

91 Klub śuŜlowy „Kolejarz” Opole

Wykonanie wstępnej wizualizacji oraz 
kompleksowej dokumentacji technicznej wraz z 
kosztorysem dot. Przebudowy i modernizacji 
stadionu ŜuŜlowego

350 000 300 000 KSIT - Zadanie wpisane w strategię rozwoju infrastruktury sportowej Gminy Opole.

92 Klub śuŜlowy „Kolejarz” Opole

Remont kapitalny wraz z adaptacją pomieszczeń 
budynku znajdującego się przy "Parku maszyn" z 
nadbudową piętra z przeznaczeniem na 
dwufunkcyjne pomieszczenie: salę historii i 
tradycji sportu ŜuŜlowego w Opolu, salę 
konferencyjną oraz widokową dla VIP

800 000 800 000
KSIT - Niecelowe jest inwestowanie w obiekty na stadionie ŜuŜlowym przed wykonaniem 
dokumentacji dotyczącej przebudowy stadionu.

93 Klub śuŜlowy „Kolejarz” Opole
Kontynuacja remontu budynku socjalno-
sanitarnego oraz zaplecza gospodarczego

350 000
KSIT - Niecelowe jest inwestowanie w obiekty na stadionie ŜuŜlowym przed wykonaniem 
dokumentacji dotyczącej przebudowy stadionu.

94 Mieszkańcy ulicy Lwowskiej 23-27
Naprawa i wykonanie nawierzchni chodnika oraz 
drogi dojazdowej przy ul. Lwowskiej 23-27

ZZK - Z uwagi na zły stan techniczny chodnika i nawierzchni podwórka prace remontowe zostaną 
wykonane z chwilą pozyskania środków finansowych na ten cel. 

95 Rada Dzielnicy Gosławice
Budowa pętli autobusowej przy ul. śytniej wraz z 
przystankami

MZD - Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola wydał w tej sprawie 
opinię pozytywną. Zachodzi konieczność wycinki drzew i na to potrzebna jest zgoda Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola . Po uzyskaniu tej decyzji  moŜna 
przystąpić do realizacji zadania w 2012 roku.

96 Rada Dzielnicy Gosławice
Remont dachu budynku Przedszkola Publicznego 
Nr 30 "Gosławickie Słoneczko"

90 282
OŚ - Zadanie niezasadne z uwagi na planowane przeniesienie siedziby PP nr 30 do Zespołu 
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu.

97 Rada Dzielnicy Gosławice

Dostosowanie infrastruktury ulic Zapłocie i 
Łanowa do potrzeb ich mieszkańców poprzez:
- przebudowa ul. Łanowej i Zapłocia - 
opracowanie dokumentacji technicznej
- udroŜnienie rowu przy ul. Zapłocie lub 
wykonanie w jego miejsce zamkniętej kanalizacji 
burzowej,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz 
chodników i ścieŜek rowerowych oraz obniŜenie 
studzienek do poziomu nawierzchni
- wykonanie oświetlenia obu ulic

455 000
MZD - Wniosek zasadny - moŜliwy do realizacji na terenie Gminy Opole po 2012 roku. 
Konieczność opracowania dokumentacji.

98 Rada Dzielnicy Gosławice
Wykonanie nawierzchni asfaltowej z 
zastosowaniem krawęŜników na ul.Wiejskiej w 
sąsiedztwie domów o numerach 1A-11A

MZD - Wniosek zasadny - moŜliwy do realizacji na terenie Gminy Opole po 2012 roku. 

99 Rada Dzielnicy Gosławice
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul.Wiejskiej 
w sąsiedztwie domów o numerach 79-90

MZD - Wniosek zasadny - moŜliwy do realizacji na terenie Gminy Opole po 2012 roku. 
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100 Rada Dzielnicy Gosławice Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul.Osiedle MZD - Wniosek zasadny - moŜliwy do realizacji na terenie Gminy Opole po 2012 roku. 

101 Rada Dzielnicy Gosławice
Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego z 
zachowaniem obecnie istniejącego drzewostanu 
przy ul. śytniej

KSIT - Budowa jakiegokolwiek boiska w tym miejscu jest niecelowa /tylko kilka budynków 
jednorodzinnych/.

102 Rada Dzielnicy Gosławice
Utwardzenie oraz zainstalowanie oświetlenia na 
ul. śytniej

Oświetlenie: 
7 000

MZD - Wniosek w zakresie utwardzenia jest zasadny - moŜliwy do realizacji na terenie Gminy 
Opole po 2012 roku. 
ITGK - Brak oświetlenia wpływa na zagroŜenie bezpieczeństwa mieszkańców i uŜytkowników 
ulic. Zadanie zasadne, potrzeba zgromadzenia dokumentacji technicznej.

103 Rada Dzielnicy Gosławice
Wykonanie nawierzchni na ul. Wygonowej, od 
granicy Osiedla Zawada do granicy miasta Opola

MZD - Wniosek zasadny - moŜliwy do realizacji na terenie Gminy Opole po 2012 roku. 

104 Rada Dzielnicy Gosławice

Budowa drugiej nitki chodnika na ul. Lipowej oraz 
poprawa funkcjonowania kanalizacji deszczowej - 
opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej

15 000 MZD - Wniosek uzasadniony. Konieczność opracowania dokumentacji.

105 Rada Dzielnicy Gosławice
Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieŜy przy 
ul. Wiejskiej

10 000

ZZK - W rejonie nie ma Ŝadnego placu zabaw dla dzieci i młodzieŜy. Wskazana działka nr 1002 
oraz 993 z km 16 obręb Gosławice, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
Opola została przeznaczona pod małą architekturę tj. tereny rekreacyjne. Przedmiotowe działki 
usytuowane są zbyt blisko głównej ulicy, a tym samym plac zabaw musi być ogrodzony. Brak 
dokumentacji.

106 Rada Dzielnicy Gosławice
Budowa ścieŜki rowerowej na ul. Wygonowej od 
Al. Witosa do ul.Górnej

MZD - Chodnik ze względu na zlokalizowane w nim słupy oświetleniowe oznakowany jest juŜ jako 
ciąg pieszo - rowerowy.

107 Rada Dzielnicy Gosławice
Utworzenie przejścia dla pieszych z sygnalizacją 
świetlną na Ŝądanie na ul. Oleskiej w okolicy ul. 
Ustronnej

ITGK - Zadanie niezasadne. Z posiadanych informacji wynika, Ŝe natęŜenie ruchu nie spełnia 
kryteriów pozwalających na instalację sygnalizacji świetlnej.

108 "Stowarzyszenie Grotowice" Wylanie dywanika asfaltowego na ul. Hutniczej 100 000
MZD - Remont nawierzchni jezdni wymienionej ulicy zostanie wykonany w ramach bieŜącego 
utrzymania dróg w 2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

109 "Stowarzyszenie Grotowice" Wylanie dywanika asfaltowego na ul. Górniczej 100 000
MZD - Remont nawierzchni jezdni wymienionej ulicy zostanie wykonany w ramach bieŜącego 
utrzymania dróg w 2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

110 "Stowarzyszenie Grotowice"

Ustawienie sygnalizacji świetlnej S-1 
wzbudzeniowej w lokalizacjach: na wysokości 
przejścia dla pieszych ul. Oświęcimska 130, na 
wysokości przejścia dla pieszych, przystanku 
MZK ul. Oświęcimska 167

500 000

111 "Stowarzyszenie Grotowice"

Ustawienie sygnalizacji świetlnej S-1 
wzbudzeniowej w lokalizacjach: na wysokości 
przejścia dla pieszych ul. Oświęcimska 84, na 
wysokości przejścia dla pieszych, przystanku 
MZK ul. Oświęcimska 102

500 000

112 "Stowarzyszenie Grotowice"
Remont boiska wielofunkcyjnego wraz budową 
oświetlenia

780 000 650 000

KSIT - Przy ul. Złotej znajdują się trzy boiska z których jedno jest w dobrym stanie a pozostałe 
dwa są w stanie fatalnym. Zagospodarowanie tych boisk poprawiłoby estetykę osiedla oraz 
stworzyło warunki do uprawiania sportu dla zamieszkałej na tym terenie młodzieŜy. Brak 
dokumentacji.

113 "Stowarzyszenie Grotowice"
Dokończenie przebudowy ul. Złotej, Irydowej i 
Niklowej oraz wykonanie nowej nawierzchni 
chodnika w ciągu ulicy Złotej

220 000 5 165 526
MZD - Dokumentacja z pozwoleniem na budowę jest w posiadaniu MZD.
B - Brak środków finansowych.

ITGK - Dla sformułowania opinii odnośnie potrzeby zastosowania sygnalizacji świetlnej na 
przejściach dla pieszych połoŜonych poza obszarem skrzyŜowania konieczne jest obliczenie 
odpowiednich sum punktowych z kryteriów obciąŜenia przejścia odpowiednim natęŜeniem ruchu 
pieszych oraz wypadków z udziałem pieszych w okresie ostatnich 12 miesięcy.  Sygnalizacje 
świetlne dla pieszych montuje się w przypadku natęŜenia ruchu pieszych, w godzinie szczytu 
komunikacyjnego wynoszącego powyŜej 800 osób przekraczających jezdnię na godzinę oraz w 
przypadku wystąpienia min. 7 wypadków w ostatnich 12 miesiącach na danym przejściu dla 
pieszych.  Ze statystyki Policji wynika, Ŝe na ulicy Oświęcimskiej w 2010 r. miał miejsce 1 
wypadek, w którym jedna osoba była ranna (nie ma danych czy byl to pieszy). NatęŜenie ruchu 
pieszych w godzinach szczytu komunikacyjnego jest znacznie nizszy niŜ 800 osób na godzinę. Z 
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114 "Stowarzyszenie Grotowice"
Dofinansowanie budowy parkingu na fragmencie 
działki nr 733 obręb Grotowice

160 000 MZD - Wymieniony teren  nie jest administrowany przez MZD.

115 "Stowarzyszenie Grotowice"
Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Złotej na 
odcinku od wjazdu z ul. Oświęcimskiej do 
wysokości ul. Złotej 18

77 000 5 165 526
MZD - Dokumentacja z pozwoleniem na budowę jest w posiadaniu MZD.
B - Brak środków finansowych.

116 "Stowarzyszenie Grotowice"
Odtworzenie infrastruktury rowów melioracyjnych 
w Opolu-Grotowicach obejmującej ciąg ulicy 
Oświęcimskiej

670 000 - 820 
000

OŚiR - Miejski Zarząd Dróg w Opolu realizuje inwestycję (termin jej zakończenia - 30 październik 
2012 r.) pn. Rozbudowa ul. Oświęcimskiej  -  drogi wojewódzkiej nr 423 w Opolu na  odcinku od 
ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia 
ulicznego i przebudową wiaduktu nad linią PKP w km 9 + 485,14 do km 11 + 415,18, w której 
częściowo uwzględniony jest wniosek.

117 Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego
Dofinansowanie zakupu ambulansu dla 
Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w 
Opolu

200 000 B - Brak środków finansowych.

118 Kazimierz Szmagliński

Wykonanie chodnika od przystanku 
autobusowego przy ul. Teligi do ulicy 
Ciołkowskiego i dalej w stronę kościoła oraz 
dwóch "peronów" do wysiadania i wsiadania do i z 
autobusu na przystankach oraz wyznaczenie, 
pomalowanie przejścia dla pieszych między 
przystankami.

MZD - Konieczność wykonania analizy pod kątem moŜliwości terenowych. Brak dokumentacji 
technicznej.

119 Rada Dzielnicy Bierkowice Budowa placu zabaw przy ul.Bronicza 80 000

ZZK - Przy ul. Bronicza powstaje osiedle piętrowych domów jednorodzinnych z duŜymi 
przydomowymi ogrodami. Znajdująca się na tym terenie działka nr 67/13 z km 9,obręb 
Bierkowice przeznaczona jest pod zieleń publiczną. Jednak budowa placu zabaw na tej działce 
jest niemoŜliwa ze względu na gęste porośnięcie tego terenu brzozami i krzewami oraz 
przebiegającą przez teren linią wysokiego napięcia.

120 Rada Dzielnicy Bierkowice
Budowa oświetlenia ulic: Bronicza, śerkowickiej i 
Sobótki

500 000 700 000 ITGK - Wniosek zasadny. Brak dokumentacji. 

121 Rada Dzielnicy Bierkowice Budowa chodnika wzdłuŜ ul. Golachowskiego 80 000 MZD - Wniosek zasadny - zadanie jest moŜliwe do realizacji po 2012 roku.

122 Rada Dzielnicy Bierkowice
Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej 
rondo Kuklińskiego ze skrzyŜowaniem ulic 
Partyzanckiej i Wrocławskiej

MZD - Wniosek niezasadny - moŜliwość wykorzystania ścieŜki rowerowej łączącej "C.H. 
Karolinka" z ul. Partyzancką. 

123
Krystyna Juruś Mieszkańcy ul. Robotniczej 1-31, ul. 
Katowickiej 2-22

Przystosowanie istniejącego boiska między 
ul. Robotniczą a katowicką do gry w piłkę 
siatkową.

7 000 40 000

ZZK - Boisko przy ul. Robotniczej 1-31, Katowickiej 2-22 wymaga przeprowadzenia remontu 
nawierzchni. Ponadto zasadnym jest zainstalowanie siatki wraz z osprzętem do gry w piłkę 
siatkową  oraz montaŜ ławek. Prace zostaną wykonane w latach kolejnych po zabezpieczeniu 
finansowym.

124 Zbigniew Dąbrowski

Uzbrojenie w wodę i kanalizację oraz wykonanie 
drogi dojazdowej i oświetlenia dla działki nr 24/33 
km 61 i pozostałych działek znajdujących się w 
tym rejonie w okolicy ulicy Północnej obręb 
Półwieś

MZD - Wniosek zasadny - zadanie jest moŜliwe do realizacji po 2012 roku. Konieczność 
opracowania dokumentacji.
ITGK - Miasto Opole wykonało sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Wandy Rutkiewicz bez odcinka 
pomiędzy ulicą W. Rutkiewicz a ul. Partyzancką oraz sieć wodociągową i kanalizacji deszczowej 
na odcinku od ul. Północnej do wysokości "Centrum Sportu". Inwestor składający wniosek moŜe 
wystąpić do spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu o podanie warunków rozbudowy sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej do istniejących sieci z własnych środków oraz określenie zasad 
odpłatnego przejęcia tych sieci przez Spółkę WiK.

125 Michał Śliwa
Remont ulicy Stanisława Dubois wraz z 
przynaleŜnym chodnikiem na odcinku od 1 Maja 
do Armii Krajowej.

MZD - Wniosek zasadny - zadanie jest moŜliwe do realizacji po 2012 roku. Konieczność 
opracowania dokumentacji.
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126 Opolski Związek Wędkarski

Przeznaczenie terenu pod budowę ośrodka z 
przeznaczeniem na działalność wszystkich 
organizacji oraz mieszkańców z terenu dzielnicy 
Groszowice 

B - Brak środków finansowych.

127 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Organizacja konkursu architektonicznego 
dotyczącego zagospodarowania parku na osiedlu 
Armii Krajowej

30 000

OŚiR - Z uwagi na kolejne działania związane z przebudową i rewitalizacją obiektów parkowo-
rekreacyjnych na terenie miasta, teren ten jest zagospodarowywany sukcesywnie zgodnie z 
obowiązującymi zapisami MPZP. W 2012 r. przewidziano do realizacji II etap remontu placu 
zabaw (zadanie obejmuje m.in.: montaŜ urządzeń zabawowych, sprawnościowych, typu fitness).

128 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Przebudowa ul. Domańskiego wraz z budową 
ścieŜki rowerowej (od ul. 10 Sudeckiej Dywizji 
Zmechanizowanej do ul. Cmentarnej)

600 000

MZD - Remont nawierzchni  jezdni ul. Domańskiego (na odcinku od ul. Zamiejskiej do ul. 
Wrocławskiej ) zostanie wykonany w 2011 roku, sprawa budowy ścieŜki rowerowej (od ul. 10 
Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej do ul. Cmentarnej) - to zachodzi konieczność wykonania 
analizy pod kątem moŜliwości terenowych.

129 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Remont ul. Marka z Jemielnicy na odcinku od 
budynku nr 8 do ul. Ks. Popiełuszki

600 000
MZD - Remont ul. Marka z Jemielnicy na odcinku od budynku nr 8 do ul. Ks. Popiełuszki jest 
moŜliwy do wykonania w ramach bieŜącego utrzymania dróg w 2012 roku w miarę posiadanych 
środków finansowych.

130 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola Remont ul. Kurpierza 10 000
MZD -  Remont ul. Kurpierza jest moŜliwy do wykonania w ramach bieŜącego utrzymania dróg w 
2012 roku w miarę posiadanych środków finansowych.

131 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Budowa sieci bezprzewodowego darmowego 
Internetu w mieście Opolu

500 000 500 000

I - Usługa darmowego dostępu do sieci Internet, skierowana do osób związanym ze 
środowiskiem nauki i szkolnictwem wyŜszym, działa w Opolu w ramach projektu Eduroam. 
W chwili obecnej w Opolu uruchomionych jest łącznie 26 punktów. Budowa sieci 
bezprzewodowego darmowego Internetu w mieście Opolu, przez Miasto Opole, dla tej grupy 
odbiorców jest więc bezcelowa. W przypadku świadczenia przez miasto Opole, bezpłatnej lub za 
opłatę niŜszą niŜ cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet, wymagana zgody Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W świetle obowiązujących przepisów oraz sytuacji jaka ma 
miejsce na w Opolu, usługa taka zakłócałaby rozwój równoprawnej i skutecznej konkurencji na 
rynku telekomunikacyjnym.

132 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Zabezpieczenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
przed zagroŜeniem powodziowym

2 500 000 1 000 000

ITGK - W związku z powodzią w maju i czerwcu 2010r., która spowodowała zalanie wielu 
nieruchomości, w tym zabudowanymi domami mieszkalnymi i gospodarstwami rolnymi, planuje 
się opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę wałów 
przeciwpowodziowych w rejonie Półwsi. Dokumentacja ta obejmowałaby równieŜ zabezpieczenie 
przed powodzią Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Budowa wałów przeciwpowodziowych leŜy w 
gestii Wojewódzkiego  Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.

133 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola Remont parkingu przy ul. Fieldorfa 4a 15 000 MZD - Wymieniony teren  nie jest administrowany przez MZD.

134 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Zakup i montaŜ 15 dystrybutorów torebek na psie 
odchody na osiedlu Armii Krajowej 

15 000

OŚiR - Zadanie realizowane jest w ramach wyposaŜania terenów zieleni urządzonej będącej w 
zasobach WOŚiR. Zamontowane pojemniki są wyposaŜone w zasobniki na zestawy higieniczne. 
KaŜdorazowo zarządca nieruchomości jest odpowiedzialny za wyposaŜenie jej w urządzenia do 
zbierania odpadów w tym tez nieczystości po psach (spółdzielnie, wspólnoty itp.). Ponadto 
regulamin utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta dopuszcza moŜliwość pozbywania 
się tego typu odpadów w szczelnych workach do zwykłych koszy. W 2012 roku budowany będzie 
nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Ewentualna realizacja w latach następnych w 
ramach "Edukacji ekologicznej mieszkańców".

11



Zestawienie wniosków, które nie zostały uwzgl ędnione w  projekcie planu wydatków bud Ŝetu miasta Opola na 2012 rok 
wraz z uzasadnieniem nieprzyj ęci ich do bud Ŝetu

Zał. nr 9

L.p. Wnioskuj ący Zgłoszone zadania

Proponowana 
kwota 
(przez 

wnioskodawc ę)

Szacowana kwota 
(przez komórk ę 
merytoryczn ą) 

Uwagi*
(legenda podana jest na końcu zestawienia)

135 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Zakup i montaŜ 15 dystrybutorów torebek na psie 
odchody na osiedlu Dambonia 

15 000

OŚiR - Zadanie realizowane jest w ramach wyposaŜania terenów zieleni urządzonej będącej w 
zasobach WOŚiR. Zamontowane pojemniki są wyposaŜone w zasobniki na zestawy higieniczne. 
KaŜdorazowo zarządca nieruchomości jest odpowiedzialny za wyposaŜenie jej w urządzenia do 
zbierania odpadów w tym tez nieczystości po psach (spółdzielnie, wspólnoty itp.). Ponadto 
regulamin utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta dopuszcza moŜliwość pozbywania 
się tego typu odpadów w szczelnych workach do zwykłych koszy. W 2012 roku budowany będzie 
nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Ewentualna realizacja w latach następnych w 
ramach "Edukacji ekologicznej mieszkańców".

136 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Zakup i montaŜ 15 dystrybutorów torebek na psie 
odchody na ul. Prószkowskiej 
i ul. Koszyka

15 000

OŚiR - Zadanie realizowane jest w ramach wyposaŜania terenów zieleni urządzonej będącej w 
zasobach WOŚiR. Zamontowane pojemniki  są wyposaŜone w zasobniki na zestawy higieniczne. 
KaŜdorazowo zarządca nieruchomości jest odpowiedzialny za wyposaŜenie jej w urządzenia do 
zbierania odpadów w tym tez nieczystości po psach (spółdzielnie, wspólnoty itp.). Ponadto 
regulamin utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta dopuszcza moŜliwość pozbywania 
się tego typu odpadów w szczelnych workach do zwykłych koszy. W 2012 roku budowany będzie 
nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Ewentualna realizacja w latach następnych w 
ramach "Edukacji ekologicznej mieszkańców".

137 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Zakup i montaŜ 5 dystrybutorów na psie odchody 
na Planu Teatralnym

5 000

OŚiR - Zadanie realizowane jest w ramach wyposaŜania terenów zieleni urządzonej będącej w 
zasobach WOŚiR. Zamontowane pojemniki (takŜe na terenach zielni na Placu Jana Pawła II) są 
wyposaŜone w zasobniki na zestawy higieniczne. KaŜdorazowo zarządca nieruchomości jest 
odpowiedzialny za wyposaŜenie jej w urządzenia do zbierania odpadów w tym tez nieczystości po 
psach (spółdzielnie, wspólnoty itp.). Ponadto regulamin utrzymanie czystości i porządku na 
terenie miasta dopuszcza moŜliwość pozbywania się tego typu odpadów w szczelnych workach 
do zwykłych koszy. W 2012 roku budowany będzie nowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi. Ewentualna realizacja w latach następnych w ramach "Edukacji ekologicznej 
mieszkańców".

138 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Zakup i montaŜ 10 dystrybutorów na psie 
odchody na osiedlu Metalchem

10 000

OŚiR - Zadanie realizowane jest w ramach wyposaŜania terenów zieleni urządzonej będącej w 
zasobach WOŚiR. Zamontowane pojemniki są wyposaŜone w zasobniki na zestawy higieniczne. 
KaŜdorazowo zarządca nieruchomości jest odpowiedzialny za wyposaŜenie jej w urządzenia do 
zbierania odpadów w tym tez nieczystości po psach (spółdzielnie, wspólnoty itp.). Ponadto 
regulamin utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta dopuszcza moŜliwość pozbywania 
się tego typu odpadów w szczelnych workach do zwykłych koszy. W 2012 roku budowany będzie 
nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Ewentualna realizacja w latach następnych w 
ramach "Edukacji ekologicznej mieszkańców".

139 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Zakup i montaŜ 5 dystrybutorów na psie odchody 
na osiedlu Sportowców 

5 000

OŚiR - Zadanie realizowane jest w ramach wyposaŜania terenów zieleni urządzonej będącej w 
zasobach WOŚiR. Zamontowane pojemniki są wyposaŜone w zasobniki na zestawy higieniczne. 
KaŜdorazowo zarządca nieruchomości jest odpowiedzialny za wyposaŜenie jej w urządzenia do 
zbierania odpadów w tym tez nieczystości po psach (spółdzielnie, wspólnoty itp.). Ponadto 
regulamin utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta dopuszcza moŜliwość pozbywania 
się tego typu odpadów w szczelnych workach do zwykłych koszy. W 2012 roku budowany będzie 
nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Ewentualna realizacja w latach następnych w 
ramach "Edukacji ekologicznej mieszkańców".

140 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
MontaŜ 2 progów zwalniających na ul. Stawowej 
w Opolu 

3 000 ITGK - Na ul. Stawowej są zamontowane 2 progi zwalniające. Wniosek rozpatrzono negatywnie
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141 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Utworzenie parku dla psów na osiedlu Armii 
Krajowej

100 000

OŚiR - Nie jest to zadanie własne Gminy. W przypadku realizacji przez Gminę na terenach 
zieleni miejskiej, wymagane jest wytypowanie terenu, przygotowanie dokumentacji projektowej, 
wykonanie i utrzymywanie obiektu. Zadanie w Ŝaden sposób nie poprawi bezpieczeństwa dzieci i 
osób poruszających się po osiedlu - za bezpieczne prowadzenie psa odpowiedzialny jest 
właściciel zobligowany do uŜywania kagańca lub prowadzenia psa na smyczy. Wskazana 
lokalizacja w okolicach pętli PuŜaka przeznaczona jest w mpzp pod rekreację basenu. Miejsce do 
tresury psów wyznaczone jest na terenie projektowanego nowego parku na Wyspie Bolko. W 
2012 r., po zabezpieczeniu środków w budŜecie miasta, nastąpi wykup części gruntów, na 
których będzie zlokalizowany park.

142 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola Utworzenie parku dla psów na osiedlu Dambonia 100 000

OŚiR - Nie jest to zadanie własne Gminy. W przypadku realizacji przez Gminę na terenach 
zieleni miejskiej, wymagane jest wytypowanie terenu, przygotowanie dokumentacji projektowej, 
wykonanie i utrzymywanie obiektu. Zadanie w Ŝaden sposób nie poprawi bezpieczeństwa dzieci i 
osób poruszających się po osiedlu - za bezpieczne prowadzenie psa odpowiedzialny jest 
właściciel zobligowany do uŜywania kagańca lub prowadzenia psa na smyczy. Wskazana 
lokalizacja w okolicach pętli PuŜaka przeznaczona jest w mpzp pod rekreację basenu. Miejsce do 
tresury psów wyznaczone jest na terenie projektowanego nowego parku na Wyspie Bolko. W 
2012 r., po zabezpieczeniu środków w budŜecie miasta, nastąpi wykup części gruntów, na 
których będzie zlokalizowany park.

143 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Budowa kortów tenisowych przy Centrum Sportu 
na ul. Północnej

50 000
KSIT - W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego brak terenu do realizacji tego 
typu inwestycji.

144 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Budowa kortów tenisowych oraz ścianki tenisowej 
na osiedlu Armii Krajowej 

100 000
KSIT - Zadanie niezasadne. Korty tenisowe znajdują się przy ul. Oleskiej /stadion/ i przy PSP nr 
15 przy ul. Małopolskiej. 

145 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Budowa ścieŜki rowerowej od osiedla Armii 
Krajowej do Wyspy Bolko 

100 000 MZD - Wniosek zasadny, do ujęcia w budŜecie Komisji ds. ścieŜek rowerowych.

146 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola Budowa monitoringu na osiedlu Armii Krajowej 50 000 500 000
ZK - StraŜ Miejska złoŜyła projektu do budŜetu na rok 2012 na zakończenie realizacji II etapu 
rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Opola w kwocie 500.000 zł.
B - Brak środków finansowych.

147 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola Budowa ścianki wspinaczkowej 10 000 530 000

OŚiR - W 2011 r. został opracowany projekt budowlany remontu placu zabaw na osiedlu im. 
Armii Krajowej. W 2011 r. na remont placu przyznano kwotę 150.000 zł, jednak kwota ta okazała 
się niewystarczająca poniewaŜ pozwala jedynie na remont ogrodzenia. W związku z powyŜszym 
WOŚiR wystąpił o ujęcie w planie budŜetu miasta II etapu ww. zadania, który obejmuje montaŜ 
urządzeń zabawowych, urządzeń sprawnościowych (np. ścianka wspinaczkowa), urządzeń typu 
fitness i in.

148 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Remont nawierzchni asfaltowej na obwodnicy 
Miasta Opola

100 000
MZD - Remont nawierzchni asfaltowej na obwodnicy Miasta Opola jest moŜliwy do wykonania  w 
ramach bieŜącego utrzymania dróg w 2012 roku, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiedniej 
ilości środków finansowych w budŜecie miasta.

149 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Ustawienie 2 znaków zakazu do poruszania się 
autobusom i pojazdom powyŜej 3,5 tony 
na ul. Biasa

2 000
ITGK - Konstrukcja jezdni ul. Biasa umoŜliwia ruch pojazdów cięŜarowych w tym autobusów - 
kategoria konstrukcji drogi KR-1.Wniosek rozpatrzono negatywnie.

150 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Budowa Ogrodu Jordanowskiego na osiedlu Armii 
Krajowej

1 500 000

OŚiR - Na terenie osiedla mieszkaniowego Gmina Opole posiada dwa place zabaw na terenie 
parku miejskiego, z których jeden przewidziany jest do remontu.W 2012 r. przewidziano do 
realizacji II etap remontu, obejmującego montaŜ urządzeń zabawowych oraz sprawnościowych 
typu fitness, z których będą takŜe mogły korzystać osoby starsze. Poza parkiem Gmina nie 
posiada terenów, na których moŜna wybudować kolejny ogródek jordanowski. 

151 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Opracowanie dokumentacji projektowej - 
Aquapark

100 000
KSiT - Przy przystąpieniu w roku bieŜącym do budowy w okresie 2-letnim krytego basenu 50-
metrowego inwestowanie dodatkowo w Aquapark jest niecelowe.
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152 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Ustawienie 5 darmowych tablic ogłoszeniowych 
na osiedlu Dambonia 

10 000

OR - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy nakłada na Prezydenta Miasta 
obowiązek zapewnienia na obszarze gminy odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na 
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów 
wyborczych. Obecnie Urząd posiada jednie trzy tablice ogłoszeniowe (rozmieszczane na Rynku 
przed Ratuszem, Placu Wolności oraz ul. Sosnkowskiego, na czas organizowania wyborów i 
kampanii wyborczej) jednak ich liczba jest niewystarczająca. Jak wynika z ww.ustawy Prezydent 
powinien zapewnić "odpowiednią liczbę miejsc", naleŜy jednak pamiętać, Ŝe komitety wyborcze 
mają przeznaczone fundusze na takie cele, dlatego uzasadniony jest zakup jednej tablicy 
wyborczej, która będzie ustawiana na osiedlu Dambonia w okresie wyborów. Z uwagi na względy 
bezpieczeństwa, a takŜe moŜliwe akty wandalizmu tablica ta powinna być umieszczona w 
miejscu, które jest monitorowane przez StraŜ Miejską. 

153 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Ustawienie 3 darmowych tablic ogłoszeniowych 
na osiedlu przy ul Prószkowskiej i ul. Koszyka

6 000

OR - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy nakłada na Prezydenta Miasta 
obowiązek zapewnienia na obszarze gminy odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na 
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów 
wyborczych. Obecnie Urząd posiada jednie trzy tablice ogłoszeniowe (rozmieszczane na Rynku 
przed Ratuszem, Placu Wolności oraz ul. Sosnkowskiego, na czas organizowania wyborów i 
kampanii wyborczej) jednak ich liczba jest niewystarczająca. Jak wynika z ustawy Prezydent 
powinien zapewnić "odpowiednią liczbę miejsc", naleŜy jednak pamiętać, Ŝe komitety wyborcze 
mają przeznaczone fundusze na takie cele dlatego uzasadniony jest zakup jednej tablicy 
wyborczej, która będzie ustawiana przy ul. Prószkowskiej lub ul. Koszyka w okresie wyborów. Z 
uwagi na względy bezpieczeństwa, a takŜe moŜliwe akty wandalizmu tablica ta powinna być 
umieszczona w miejscu, które jest monitorowane przez StraŜ Miejską. 

154 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Ustawienie 2 darmowych tablic ogłoszeniowych 
na Placu Teatralnym

4 000

OR - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy nakłada na Prezydenta Miasta 
obowiązek zapewnienia na obszarze gminy odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na 
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów 
wyborczych. Obecnie Urząd posiada jednie trzy tablice ogłoszeniowe (rozmieszczane na Rynku 
przed Ratuszem, Placu Wolności oraz ul. Sosnkowskiego, na czas organizowania wyborów i 
kampanii wyborczej) jednak ich liczba jest niewystarczająca. Jak wynika z ww. ustawy Prezydent 
powinien zapewnić "odpowiednią liczbę miejsc", naleŜy jednak pamiętać, Ŝe komitety wyborcze 
mają przeznaczone fundusze na takie cele, dlatego uzasadniony jest zakup jednej tablicy 
wyborczej, która będzie ustawiana na Placu Teatralnym w okresie wyborów. Z uwagi na względy 
bezpieczeństwa, a takŜe moŜliwe akty wandalizmu tablica ta powinna być umieszczona w 
miejscu, które jest monitorowane przez StraŜ Miejską. 

155 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Ustawienie 2 darmowych tablic ogłoszeniowych 
na osiedlu Metalchem

4 000

OR - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy nakłada na Prezydenta Miasta 
obowiązek zapewnienia na obszarze gminy odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na 
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów 
wyborczych. Obecnie Urząd posiada jednie trzy tablice ogłoszeniowe (rozmieszczane na Rynku 
przed Ratuszem, Placu Wolności oraz ul. Sosnkowskiego, na czas organizowania wyborów i 
kampanii wyborczej) jednak ich liczba jest niewystarczająca. Jak wynika z ww. ustawy Prezydent 
powinien zapewnić "odpowiednią liczbę miejsc", naleŜy jednak pamiętać, Ŝe komitety wyborcze 
mają przeznaczone fundusze na takie cele zatem uzasadniony jest zakup jednej tablicy 
wyborczej, która będzie ustawiana przy osiedlu Metalchem w okresie wyborów. Z uwagi na 
względy bezpieczeństwa, a takŜe moŜliwe akty wandalizmu tablica ta powinna być umieszczona 
w miejscu, które jest monitorowane przez StraŜ Miejską. 
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156 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Ustawienie 2 darmowych tablic ogłoszeniowych 
na ul. Wojska Polskiego

4 000

OR - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy nakłada na Prezydenta Miasta 
obowiązek zapewnienia na obszarze gminy odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na 
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów 
wyborczych. Obecnie Urząd posiada jednie trzy tablice ogłoszeniowe (rozmieszczane na Rynku 
przed Ratuszem, Placu Wolności oraz ul. Sosnkowskiego, na czas organizowania wyborów i 
kampanii wyborczej) jednak ich liczba jest niewystarczająca. Jak wynika z ustawy Prezydent 
powinien zapewnić "odpowiednią liczbę miejsc", naleŜy jednak pamiętać, Ŝe komitety wyborcze 
mają przeznaczone fundusze na takie cele. JeŜeli zostanie zakupiona tablica, która będzie 
ustawiana w pobliŜu ulic Prószkowskiej i Koszyka, które są w bliskiej odległości od ul. Wojska 
Polskiego, to wniosek jest nieuzasadniony. 

157 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Ustawienie 5 darmowych tablic ogłoszeniowych 
na osiedlu Chabry

10 000

OR -  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy nakłada na Prezydenta Miasta 
obowiązek zapewnienia na obszarze gminy odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na 
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów 
wyborczych. Obecnie Urząd posiada jednie trzy tablice ogłoszeniowe (rozmieszczane na Rynku 
przed Ratuszem, Placu Wolności oraz ul. Sosnkowskiego, na czas organizowania wyborów i 
kampanii wyborczej) jednak ich liczba jest niewystarczająca. Jak wynika z ww.ustawy Prezydent 
powinien zapewnić "odpowiednią liczbę miejsc", naleŜy jednak pamiętać, Ŝe komitety wyborcze 
mają przeznaczone fundusze na takie cele, dlatego uzasadniony jest zakup jednej tablicy 
wyborczej, która będzie ustawiana na osiedlu Chabry w okresie wyborów. Z uwagi na względy 
bezpieczeństwa, a takŜe moŜliwe akty wandalizmu tablica ta powinna być umieszczona w 
miejscu, które jest monitorowane przez StraŜ Miejską. 

158 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Ustawienie 5 darmowych tablic ogłoszeniowych 
na osiedlu Malinka

10 000

OR - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy nakłada na Prezydenta Miasta 
obowiązek zapewnienia na obszarze gminy odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na 
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów 
wyborczych. Obecnie Urząd posiada jednie trzy tablice ogłoszeniowe (rozmieszczane na Rynku 
przed Ratuszem, Placu Wolności oraz ul. Sosnkowskiego, na czas organizowania wyborów i 
kampanii wyborczej) jednak ich liczba jest niewystarczająca. Jak wynika z ustawy Prezydent 
powinien zapewnić "odpowiednią liczbę miejsc", naleŜy jednak pamiętać, Ŝe komitety wyborcze 
mają przeznaczone fundusze na takie cele, dlatego uzasadniony jest zakup jednej tablicy 
wyborczej, która będzie ustawiana na osiedlu Malinka w okresie wyborów. Z uwagi na względy 
bezpieczeństwa, a takŜe moŜliwe akty wandalizmu tablica ta powinna być umieszczona w 
miejscu, które jest monitorowane przez StraŜ Miejską. 

159 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Zakup i montaŜ 10 dystrybutorów na psie 
odchody na osiedlu Chabry

10 000

OŚiR - Zadanie realizowane jest w ramach wyposaŜania terenów zieleni urządzonej będącej w 
zasobach WOŚiR. Zamontowane pojemniki są wyposaŜone w zasobniki na zestawy higieniczne. 
KaŜdorazowo zarządca nieruchomości jest odpowiedzialny za wyposaŜenie jej w urządzenia do 
zbierania odpadów w tym teŜ nieczystości po psach (spółdzielnie, wspólnoty itp.). Ponadto 
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta dopuszcza moŜliwość pozbywania 
się tego typu odpadów w szczelnych workach do zwykłych koszy. W 2012 roku budowany będzie 
nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Ewentualna realizacja w latach następnych w 
ramach "Edukacji ekologicznej mieszkańców.
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160 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Zakup i montaŜ 10 dystrybutorów na psie 
odchody na osiedlu Malinka

10 000

OŚiR - Zadanie realizowane jest w ramach wyposaŜania terenów zieleni urządzonej będącej w 
zasobach WOŚiR. Zamontowane pojemniki są wyposaŜone w zasobniki na zestawy higieniczne. 
KaŜdorazowo zarządca nieruchomości jest odpowiedzialny za wyposaŜenie jej w urządzenia do 
zbierania odpadów w tym teŜ nieczystości po psach (spółdzielnie, wspólnoty itp.). Ponadto 
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta dopuszcza moŜliwość pozbywania 
się tego typu odpadów w szczelnych workach do zwykłych koszy. W 2012 roku budowany będzie 
nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Ewentualna realizacja w latach następnych w 
ramach "Edukacji ekologicznej mieszkańców

161 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola Remont ul. Stawowej w Szczepanowicach 50 000

MZD - Sprawa ma swój bieg w Samorządowym Kolegium Odwoławczym zgodnie z wydaną 
decyzją administracyjną przez MZD remont drogi miał zostać przeprowadzony przez firmę 
"MULTIHEKK" z Olesna (budującą budynki mieszkalne przy ul. Stawowej) w ramach robót 
odtworzeniowych po rozkopach związanych z budową kanalizacji.

162 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Utwardzenie wraz z połoŜeniem asfaltu 
na ul. Kukuczki w Opolu

10 000
MZD - Budowę drogi (ul. Kukuczki) zobowiązał się wykonać developer w ramach budowy osiedla 
przy ul.Partyzanckiej. Posiada on dokumentację wraz z pozwoleniem.

163 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola Remont nawierzchni przy ul. Dambonia 50 000
MZD - Remont nawierzchni przy ul. Dambonia jest moŜliwy do wykonania w ramach bieŜącego 
utrzymania dróg w 2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

164 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Wykonanie oznakowanie na skrzyŜowaniu 
ul. Słonecznej i ul. Stawowej

5 000

ITGK - Wszystkie drogi poprzeczne do ul. Stawowej tj. śniwna , Słoneczna, Skłodowskiej - Curie, 
Barona, Morysa nie posiadają znaków pierwszeństwa i podporządkowania. Obowiązują ogólne 
przepisy ruchu drogowego tj. prawa strona wolna. Taka organizacja ruchu ma na celu 
spowolnienie prędkości poruszających się pojazdów. Wniosek rozpatrzono negatywnie.

165 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
MontaŜ 2 progów zwalniających przy 
ul. Batalionu Parasol

1 000
ITGK - Wniosek nie dotyczy Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. Ulica 
Batalionu "Parasol" jest drogą wewnętrzną Spółdzielni Mieszkaniowej . 

166 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
MontaŜ progu zwalniającego przy 
ul. Dąbrowszczaków

500 ITGK - Ulica Dąbrowszczaków jest drogą wewnętrzną Spółdzielni Mieszkaniowej .

167 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
MontaŜ 2 progów zwalniających przy 
ul. Skautów Opolskich

1 000

ITGK - Ulica Skautów Opolskich połoŜona jest w strefie ograniczonej prędkości do 40 km/godz. Z 
uwagi na zatoki postojowe zlokalizowane wzdłuŜ ulicy ,istniejące przejścia dla pieszych oraz 
włączenia dróg wewnętrznych brak jest miejsca do lokalizacji progów zwalniających. 
Przeprowadzone obserwacje nie wykazują zagroŜenia, którego źródłem byłoby przekraczanie 
dopuszczalnej prędkości. Wniosek rozpatrzono negatywnie.

168 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
MontaŜ 2 progów zwalniających 
przy ul. J. Bytnara Rudego

1 000

ITGK - Ulica Bytnara Rudego połoŜona jest w strefie ograniczonej prędkości do 40 km/godz. Na 
drodze zamontowany jest 1 próg zwalniający. Z uwagi na zlokalizowane wzdłuŜ ulicy zatoki 
postojowe, przebieg drogi w łuku oraz istniejące włączenia do dróg wewnętrznych nie przewiduje 
się montaŜu kolejnych progów zwalniających. Wniosek rozpatrzono negatywnie.

169 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Budowa oczka wodnego w parku na osiedlu Armii 
Krajowej

50 000

OŚiR - Park został zrealizowany wg projektu zagospodarowania, opracowanego podczas budowy 
osiedla mieszkaniowego. Zakłada się rozszerzenie programu parku w przyszłości, jednak z uwagi 
na aktualnie realizowane działania związane z przebudową oraz rewitalizacją innych obiektów 
parkowo-rekreacyjnych na terenie miasta nie jest to moŜliwe w 2012 r.

170 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola Budowa Trybuny na stadionie Kolejarza Opole 1 000 000 KSIT - Konieczne jest opracowanie kompleksowej dokumentacji przebudowy stadionu.

171 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Remont ul. Katowickiej (od ul. Orląt Lwowskich do 
ul. Ozimskiej)

50 000 522 000
MZD - Dokumentacja w posiadaniu MZD.
B - Brak środków finansowych.

16



Zestawienie wniosków, które nie zostały uwzgl ędnione w  projekcie planu wydatków bud Ŝetu miasta Opola na 2012 rok 
wraz z uzasadnieniem nieprzyj ęci ich do bud Ŝetu

Zał. nr 9

L.p. Wnioskuj ący Zgłoszone zadania

Proponowana 
kwota 
(przez 

wnioskodawc ę)

Szacowana kwota 
(przez komórk ę 
merytoryczn ą) 

Uwagi*
(legenda podana jest na końcu zestawienia)

172 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola Budowa boiska do piłki plaŜowej 20 000

OŚiR - Na osiedlu mieszkaniowym im. Armii Krajowej Gmina Opole nie posiada terenów (poza 
parkiem miejskim), na których moŜna wybudować boisko do piłki plaŜowej. W związku z 
powyŜszym proponuje się, aby takie boisko wybudować na spółdzielczych terenach 
rekreacyjnych. Rozszerzenie programu parku o kolejne obiekty rekreacyjne planowane jest w 
przyszłości po zakończeniu innych inwestycji na terenach rekreacyjnych, gdyŜ park miejski na 
osiedlu im. AK jest obiektem stosunkowo młodym.

173 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Budowa parkingu samochodowego przy pętli 
autobusowej przy nowej części osiedla Armii 
Krajowej

20 000 MZD - Wymieniony teren nie jest administrowany przez MZD.

174 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Rozbudowa planu zabaw dla dzieci przy 
ul. Fieldorfa

10 000
ZZK - Plac zabaw stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej. Budowa i rozbudowa placów 
zabaw ze środków budŜetowych odbywa się wyłącznie na terenach stanowiących własność 
gminy Opole.

175 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola Remont boiska przy ul. Fieldorfa 2 000 KSIT - Przy ul. Fieldorfa nie ma Ŝadnego boiska.

176 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Ogłoszenie konkursu na przebudowę 
skrzyŜowania ul. Oleskiej z ul. Batalionów 
Chłopskich

30 000 MZD - Wniosek zasadny - zadanie jest moŜliwe do realizacji po 2012 roku. 

177 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Opracowanie dokumentacji projektowej 
dotyczącej skrzyŜowania ul. Oleskiej 
z ul. Batalionów Chłopskich

250 000
MZD - Opracowanie dokumentacji projektowej na wymienione zadanie jest moŜliwe do realizacji 
po rozstrzygnięciu konkursu po 2012 roku.

178 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Opracowanie dokumentacji projektowej 
dotyczącej stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej

500 000 KSIT - Dokumentacja jest w trakcie sporządzania.

179 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Przebudowa skrzyŜowania ul. Oleskiej z 
Wodociągową na rondo

500 000
MZD - Zadanie to zostanie wykonane w ramach konkursu przebudowy skrzyŜowania 
ul. Oleska - Batalionów Chłopskich po 2012 roku.

180 Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola
Budowa ściany akustycznej w ciągu 
ul. Plebiscytowej

200 000
MZD - Konieczność zabezpieczenia terenu przed hałasem wynikać będzie z mapy akustycznej, 
która będzie opracowana w 2012 roku przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miasta Opola.

181 Patryk Jaki - Radny Miasta Opola
Budowa wielofunkcyjnego boiska tartanowego 
wraz z oświetleniem w Szczepanowicach

300 000
KSiT - Zadanie zasadne. Na terenie Szczepanowic brak infrastruktury sportowej. Wybudowanie 
boiska da młodzieŜy moŜliwość rozwijania umiejętności sportowych. 
B - Brak środków finansowych.

182 Patryk Jaki - Radny Miasta Opola Utworzenie wypoŜyczalni rowerów w Opolu 500 000 ITGK - MoŜliwości stworzenia wypoŜyczalni rowerów są rozpatrywane. 

183 Patryk Jaki - Radny Miasta Opola
Wykonanie projektu zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych w okolicach Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej w Opolu

500 000

ITGK - W związku z powodzią w maju i czerwcu 2010r., która spowodowała zalanie wielu 
nieruchomości, w tym zabudowanymi domami mieszkalnymi i gospodarstwami rolnymi, planuje 
się opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę wałów 
przeciwpowodziowych w rejonie Półwsi. Dokumentacja ta obejmowałaby równieŜ zabezpieczenie 
przed powodzią Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Budowa wałów przeciwpowodziowych leŜy w 
gestii Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.

184 Patryk Jaki - Radny Miasta Opola
Organizacja wydarzeń sportowych w Amfiteatrze 
Tysiąclecia w Opolu

100 000 100 000

KSiT - Przyszłoroczne wydarzenia sportowe, a w szczególności Mistrzostwa Europy w piłce 
noŜnej EURO 2012 w Polsce i Ukrainie, które są najwaŜniejszą imprezą sportową ostatnich lat, 
juŜ dziś budzą bardzo duŜe zainteresowanie wśród kibiców sportowych. Wielu kibiców będzie 
chętnych do oglądania transmisji telewizyjnych w strefach kibica. Organizacja transmisji 
telewizyjnych przyciągnie kaŜdorazowo ok. 2.000 widzów, w związku z czym naleŜy zabezpieczyć 
środki finansowe na organizację tych imprez. Transmisje jako imprezy plenerowe podlegają 
ustawie o imprezach masowych, z czym związane są spore koszty. Przewiduje się ok. 10 
transmisji sportowych, których jednorazowy koszt wynosi ok. 10.000 zł.
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185 Patryk Jaki - Radny Miasta Opola Naprawa ścianki do tenisa na osiedlu Dambonia 2 000 KSiT - Zadanie moŜliwe do zrealizowania ze środków Wydziału przeznaczonych na remonty.

186 Patryk Jaki - Radny Miasta Opola Budowa parku dla psów na osiedlu Dambonia 10 000

OŚiR - Nie jest to zadanie własne gminy. W przypadku realizacji przez gminę na terenach zieleni 
miejskiej, wymagane jest wytypowanie terenu, przygotowanie dokumentacji projektowej, 
wykonanie i utrzymywanie obiektu. Zadanie w Ŝaden sposób nie poprawi bezpieczeństwa dzieci i 
osób poruszających się po osiedlu - za bezpieczne prowadzenie psa odpowiedzialny jest 
właściciel zobligowany do uŜywania kagańca lub prowadzenia psa na smyczy. Miejsce do tresury 
psów wyznaczone jest  na terenie projektowanego nowego parku na Wyspie Bolko. W 2012 r., 
po zabezpieczeniu środków w budŜecie miasta nastąpi wykup części gruntów, na których będzie 
zlokalizowany park.

187 Patryk Jaki - Radny Miasta Opola Naprawa ścianki do tenisa na osiedlu Dambonia 2 000 KSiT - Zadanie moŜliwe do zrealizowania ze środków wydziału przeznaczonych na remonty.

188 Patryk Jaki - Radny Miasta Opola
Budowa boiska do siatki plaŜowej na osiedlu 
Dambonia

7 000 KSIT - Zadanie zasadne, brak dokumentacji projektowej.

189 Patryk Jaki - Radny Miasta Opola Zakup tablic informacyjnych na osiedlu Dambonia 10 000 1 500 ITGK - Wniosek uzasadniony w zakresie montaŜu jednej tablicy informacyjnej.

190 Patryk Jaki - Radny Miasta Opola
Naprawa nawierzchni drogi wjazdowej na osiedle 
Dambonia od ul. Domańskiego

100 000
MZD - Remont nawierzchni drogi wjazdowej na osiedle Dambonia  jest moŜliwy do wykonania  w 
ramach bieŜącego utrzymania dróg w 2012 roku, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiedniej 
ilości środków finansowych w budŜecie miasta.

191 Patryk Jaki - Radny Miasta Opola
Organizacja koncertu Filharmonii Opolskiej w 
ramach koncertów promenadowych w parku na 
osiedlu Dambonia

10 000 30000-60000

KSiT - Koncert w wykonaniu Filharmonii Opolskiej nie jest moŜliwy do zorganizowania za kwotę 
10.000 zł. Koncert w wykonaniu orkiestry, w zaleŜności od repertuaru oraz towarzyszących 
solistów oszacować moŜna na kwotę od 30 000 do 60 000 zł. Organizowanie koncertów w kaŜdej 
dzielnicy miasta jest niemoŜliwe. Środki, które są do dyspozycji na organizację cyklu 
"KONCERTY PROMENADOWE", pozwalają na sprawne zorganizowanie koncertów na terenie 
pl. Wolności w lipcu i sierpniu kaŜdego roku. Stała liczba widzów potwierdza słuszność 
organizacji tego przedsięwzięcia (od 20 lat), które nierozerwalnie związane jest z miejscem.

192 Patryk Jaki - Radny Miasta Opola Monitoring na Zaodrzu 1 000 000 1 000 000

ZK - StraŜ Miejska złoŜyła projekt do budŜetu na rok 2012 na zakończenie realizacji II etapu 
rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Opola  w kwocie 500.000 zł. Zasadny jest wniosek o 
rozbudowę istniejącego monitoringu wizyjnego miasta Opola i umiejscowienie dodatkowego na 
Zaodrzu, co zapewni większe niŜ obecne bezpieczeństwo i porządek publiczny w tej części 
miasta. Jednocześnie zasadnym jest zaznaczyć, Ŝe byłaby to inwestycja wpisująca się tematem 
w miejski plan zapobiegania przestępczości na lata 2010-2014. Jednak w  obecnej chwili 
priorytetem jest dokończenie II etapu  monitoringu na osiedlu Armii Krajowej, który jest juŜ 
rozpoczęty oraz wymianę 7 kamer HD  w Śródmieściu, co poprawi w znacznym stopniu obraz 
szczególnie w porze nocnej. 

193 Patryk Jaki - Radny Miasta Opola
Ustawienie w centrum Opola dmuchanej bramki 
sportowej

6 000
KSIT - Brak moŜliwości postawienia takiej bramki (zagroŜenie bezpieczeństwa, konieczność 
zapewnienia etatu obsługi).

194 Patryk Jaki - Radny Miasta Opola
Budowa nowych miejsc parkingowych na osiedlu 
Dambonia

100 000
MZD - Konieczność wykonania analizy pod kątem moŜliwości terenowych. Brak dokumentacji 
technicznej - opracowanie po 2012 r  

195 Patryk Jaki - Radny Miasta Opola
Przygotowanie dokumentacji technicznej parku 
linowego na Wyspie Bolko

300 000 1 355 000

OŚiR - Część gruntów, na których planowana jest budowa parku jest gruntami prywatnymi. W 
celu rozpoczęcia budowy parku naleŜy wykupić działki o łącznej powierzchni ok. 1,4 ha, co 
pozwoli na uzyskanie kompleksu terenów, na którym będzie moŜna rozpocząć I etap procesu 
inwestycyjnego związanego z budową nowego parku. W tym celu WOŚiR wystąpił o 
wprowadzenie do projektu budŜetu miasta Opola na rok 2012 inwestycji pn. „Budowa nowego 
parku w rejonie ul. Parkowej w Opolu – wykupy gruntów – I etap” projekt planu na rok 2012: 
1.355.000 zł. Projekt przewiduje realizację parku linowego w latach następnych.
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196 Patryk Jaki - Radny Miasta Opola
Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy 
ul. Hallera

50 000 80 000
OŚ - Przewiduje się oświetlenie boiska po 2013 r. zgodnie z "Koncepcją poprawy bazy sportowo-
rekreacyjnej placówek oświatowych - rozbudowa małych sal gimnastycznych, budowa boisk 
wielofunkcyjnych".

197 Patryk Jaki - Radny Miasta Opola
Remont nawierzchni parkingu przy ul. 1-go Maja 
w Opolu (obok sklepu Biedronka)

50 000
MZD -  Remont nawierzchni tego parkingu jest moŜliwy do wykonania  w ramach bieŜącego 
utrzymania dróg w 2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

198 Patryk Jaki - Radny Miasta Opola
Budowa rowerowego toru przeszkód w parku na 
osiedlu Armii Krajowej

100 000
KSiT - Zadanie niezasadne. Park ten przeznaczony jest na inne formy odpoczynku i rekreacji, 
ponadto nieopodal zlokalizowany będzie skatepark. 

199 Patryk Jaki - Radny Miasta Opola
Budowa ścieŜki pieszo-rowerowej wraz z 
oświetleniem od ul. Dambonia wzdłuŜ 
ul. Wojska Polskiego i ul. Prószkowskiej

500 000
MZD - Zadanie to naleŜy zgłosić do zaopiniowania przez komisję ds. budowy ścieŜek 
rowerowych. 

200 Patryk Jaki - Radny Miasta Opola
Organizacja w okresie letnim na Rynku w Opolu 
konkursu dla amatorskich zespołów muzycznych

50 000 50 000

KSiT - W okresie letnim miasto jest współorganizatorem i głównym finansującym cyklu koncertów 
"Opole akustyczne - Letnia Scena Opola". Koncerty organizowane są na Rynku, dwa razy w 
tygodniu przez ok. 2,5 miesiąca.  Prezentowane są zespoły zarówno amatorskie jak i 
profesjonalne. 

201 Patryk Jaki - Radny Miasta Opola Budowa lodowiska na rynku w Opolu 200 000 500 000
KSIT - Ustawienie lodowiska zwiększy dostępność mieszkańców do korzystania ze ślizgawek 
oraz zwiększy atrakcyjność centrum miasta w okresie zimowym.

202 Patryk Jaki - Radny Miasta Opola
Postawienie słupów ogłoszeniowych w Zakrzowie, 
Groszowicach i Grotowicach

5 000 1 500
ITGK - Wniosek uzasadniony w zakresie montaŜu jednej tablicy informacyjnej dla kaŜdej z 
dzielnic.

203 Patryk Jaki - Radny Miasta Opola
Postawienie w centrum miasta trwałych stołów do 
gry w ping-ponga

7 000
KSIT - Centrum miasta nie wydaje się być najbardziej odpowiednim miejscem do lokalizacji takich 
stołów.

204 Patryk Jaki - Radny Miasta Opola
Budowa ogródka jordanowskiego na osiedlu 
Dambonia

400 000
KSIT - We wskazanym miejscu znajduje się boisko do piłki noŜnej, kort tenisowy oraz plac zabaw 
dla dzieci.

205 Patryk Jaki - Radny Miasta Opola
Budowa stacji radiowej, która pozwoli na dostęp 
do bezprzewodowego Internetu

100 000 160 000

I - Zadanie zasadne. Usługa darmowego dostępu do sieci Internet, świadczona za 
pośrednictwem stacji Hotspot, w miejscach publicznych cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem wśród osób odwiedzających nasze miasto. JednakŜe świadczenie usługi 
dostępu do Internetu za pomocą hotspotów w miejscach publicznych wymaga kaŜdorazowo 
zgody Prezesa UKE. Działania w tym zakresie powinny być równieŜ zawsze poprzedzone 
konsultacjami z lokalnymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, a wyniki tych konsultacji 
przekazane Prezesowi UKE wraz z zapytaniem/wnioskiem. Kwota określona we wniosku 
przeznaczona będzie na opracowanie brakujących dokumentów oraz uruchomienie stacji Hotspot 
w dwóch miejscach.

206 Patryk Jaki - Radny Miasta Opola Zorganizowanie miejsca porad prawnych 15 000

PS - Zadanie niezasadne. Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Opola udzielane są w 
Ośrodku Interwencji Kryzysowej  funkcjonującym w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Opolu. Ponadto zadanie polegające na świadczeniu bezpłatnej pomocy prawnej dla 
osób uzaleŜnionych od alkoholu i członków ich rodzin, a w szczególności dla osób doznających i 
stosujących przemoc realizowane jest corocznie przez organizacje pozarządowe ze środków 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Opola. W 
br. bezpłatne usługi prawne w ramach realizowanych zadań publicznych świadczą 3 organizacje 
pozarządowe.

207 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu 
na miejsca postojowe na ul. Ligonia

50 000
MZD - Konieczność wykonania analizy pod kątem moŜliwości terenowych. Brak dokumentacji 
technicznej - opracowanie po 2012 r.

208 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Budowa ekranów akustycznych przy ul. Nysy 
ŁuŜyckiej, Plebiscytowej, Niemodlińskiej i 
Fabrycznej

100 000
MZD - Konieczność zabezpieczenia terenu przed hałasem wynikać będzie z mapy akustycznej, 
która będzie opracowana w 2012 roku przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miasta Opola.

209 Michał Nowak - Radny Miasta Opola Remont chodnika przy ul. Szczeszyńskiego 35 000
MZD - Remont nawierzchni chodnika zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania dróg w 
2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

210 Michał Nowak - Radny Miasta Opola Remont chodnika przy ul. T. Kościuszki 50 000 6 700 000
MZD - Dokumentacja w posiadaniu MZD.
B - Brak środków finansowych.
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211 Michał Nowak - Radny Miasta Opola Remont chodnika przy ul. T. Kościuszki 50 000 6 700 000
MZD - Dokumentacja w posiadaniu MZD.
B - Brak środków finansowych.

212 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Przygotowanie projektu i terenu pod budowę 
wielofunkcyjnego boiska w Grudzicach

50 000 60 000 KSIT - Zadanie zasadne. Brak tego typu boiska na terenie Grudzic. 

213 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Przygotowanie projektu i terenu pod budowę 
wielofunkcyjnego boiska w Groszowicach

50 000 60 000 KSIT - Zadanie zasadne. Brak tego typu boiska na terenie Groszowic. 

214 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
MontaŜ barierek przy szkole i przedszkolu 
na ul. Gorzołki

30 000

MZD - Zadanie to naleŜy zgłosić do rozpatrzenia na Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego przy Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Opola. 
ITGK - Nie występuje potrzeba tworzenia odrębnej pozycji w budŜecie miasta Opola na realizacje 
tego zadania. MontaŜ urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego następuje ze środków MZD na 
bieŜące utrzymanie dróg. Wniosek o montaŜ dodatkowych barierek zostanie rozpatrzony. Sposób 
załatwienia sprawy zostanie przekazany radnemu odrębnym pismem.

215 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Przygotowanie projektu i terenu pod budowę 
Aquaparku

50 000
KSIT - Zadanie niezasadne. W związku z przystąpieniem do budowy 50-metrowego basenu w 
Opolu niecelowe jest inwestowanie dodatkowych środków w aquapark.

216 Michał Nowak - Radny Miasta Opola Posadzenie Ŝywopłotu przy ul. Ozimskiej 5 000

OŚiR - Nasadzenie Ŝywopłotu w pasie drogi w rejonie ul. Ozimskiej na odcinku od pływalni do ul. 
Plebiscytowej nie spełni oczekiwanej roli, gdyŜ teren ten znajduje się w  strefie znacznego 
oddziaływania solanki uŜywanej do odśnieŜania drogi w okresie zimowym, a to znacznie 
ogranicza dobór gatunkowy. M.in. z tego powodu oraz z uwagi na ograniczenia widoczności nie 
jest moŜliwe nasadzenie w tym rejonie Ŝywopłotu, spełniającego funkcję bariery przed hałasem. 

217 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu 
na rogu ul. Ozimskiej i ul. Plebiscytowej

30 000 30 000

OŚiR - Z uwagi na kolejne działania związane z przebudową i rewitalizacją obiektów parkowo-
rekreacyjnych na terenie miasta, teren ten jest przewidziany do przebudowy 
w latach następnych. Ponadto w chwili obecnej opracowywany jest MPZP dla przedmiotowego 
terenu.

218 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Postawienie 5 tablic informacyjnych 
w Śródmieściu

2 500
ITGK - Wniosek nieuzasadniony. Nie ma potrzeby montaŜu tablic informacyjnych 
w Śródmieściu. Mieszkańcy mogą korzystać z istniejących słupów ogłoszeniowych lub tablic 
informacyjnych umieszczonych w supermarketach. 

219 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Postawienie 5 tablic informacyjnych 
w Nowej Wsi Królewskiej

2 500 1 500 ITGK - Wniosek uzasadniony w zakresie montaŜu jednej tablicy informacyjnej.

220 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Postawienie 5 tablic informacyjnych na osiedlu 
Metalchem 

2 500 1 500 ITGK - Wniosek uzasadniony w zakresie montaŜu jednej tablicy informacyjnej.

221 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Postawienie 5 tablic informacyjnych 
w Grudzicach

2 500 1 500 ITGK - Wniosek uzasadniony w zakresie montaŜu jednej tablicy informacyjnej.

222 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Postawienie 5 tablic informacyjnych 
w Grotowicach

2 500 1 500 ITGK - Wniosek uzasadniony w zakresie montaŜu jednej tablicy informacyjnej.

223 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Postawienie 5 tablic informacyjnych 
w Groszowicach

2 500 1 500 ITGK - Wniosek uzasadniony w zakresie montaŜu jednej tablicy informacyjnej.

224 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Postawienie 5 tablic informacyjnych 
w Gosławicach

2 500
ITGK - Wniosek nieuzasadniony. W roku 2009 zamontowano tablicę informacyjną 
w dzielnicy Gosławice.

225 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Postawienie przenośnej toalety przy 
ul. A. Mickiewicza 

20 000

ITGK - W 2006r. Urząd Miasta Opola ustawił w miesiącach letnich trzy kabiny przenośne w 
sąsiedztwie nieczynnych szaletów miejskich (przy pl. Mickiewicza, pl.Daszyńskiego oraz  przy ul. 
Ściegiennego). PoniewaŜ były one przedmiotem aktów wandalizmu oraz konfliktów społecznych 
(sprzeciw Proboszcza Parafii pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła) - zrezygnowano z ich 
dalszego ustawiania. Ponadto w okolicy ul. Adama Mickiewicza istnieje moŜliwość skorzystania z 
toalety np. na terenie przychodni Medicus, przychodni Medrem, na terenie budynku Politechniki 
Opolskiej oraz w Galerii Olimp. 
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226 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Postawienie przenośnej toalety przy 
ul. 1-go Maja i ul. Armii Krajowej

20 000

ITGK - W 2006r. Urząd Miasta Opola ustawił w miesiącach letnich trzy kabiny przenośne w 
sąsiedztwie nieczynnych szaletów miejskich (przy pl. Mickiewicza, pl.Daszyńskiego oraz  przy ul. 
Ściegiennego). PoniewaŜ były one przedmiotem aktów wandalizmu - zrezygnowano z ich 
dalszego ustawiania. Ponadto na terenie Śródmieścia istnieje moŜliwość skorzystania z toalety 
np. na terenie stacji PKP i PKS, Domu Handlowego Arkadia na ul. Krakowskiej oraz w budynku 
usługowo-handlowym na rogu 1Maja i ul. Kołłątaja, jak równieŜ na terenie  Polikliniki - wejście od 
ul. Krakowskiej.  Proponowana lokalizacja znajduje się w centrum miasta, a widok kabiny 
przenośnej jest nieestetyczny. 

GIPM - Większość terenów na Metalchemie jest własnością prywatną lub Skarbu Państwa. 
Gmina Opola nie posiada na terenie Metalchemu nieruchomości, która spełniałaby warunki do 
lokalizacji duŜego zakładu produkcyjnego. Gmina Opole ma 
w swojej ofercie inwestycyjnej nieruchomość obejmującą działki nr 2, 3, 4 i 5/1, obręb Grotowice, 
o łącznej powierzchni 3,4608 ha, której jest uŜytkownikiem wieczystym (własność Skarbu 
Państwa). Teren ten wyposaŜony jest we wszystkie niezbędne media. Wydział OŚiR w ramach 
posiadanych środków na wniosek WGiPM raz w roku wykasza trawę i porządkuje go. Ponadto 
Gmina Opole jest właścicielem terenu, na którym znajduje się była przychodnia przeznaczona do 
rozbiórki (rozbiórka w trakcie realizacji przez Wydział ZMK). Teren po przychodni po jego 
uporządkowaniu wraz z terenami sąsiadującymi, zakupionymi przez Gminę Opole w ramach 
prawa pierwokupu o łącznej pow. ok. 2 ha jest takŜe oferowany potencjalnym nabywcom.

Nie ma moŜliwości przekazania środków finansowych na uporządkowanie terenów nie będących 
we władaniu Gminy Opole w celu przygotowania terenów pod inwestycje. Wnioskowane środki 
finansowe mogą być przeznaczone na wycinkę drzewostanu na działkach inwestycyjnych i w 
takim przypadku wydziałem wiodący jest Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa; ewentualnie 
na remont dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych. Taki remont moŜe przeprowadzić MZD, 
jednak w porozumieniu z innymi podmiotami, poniewaŜ Gmina Opola jest jednym z uŜytkowników 
wieczystych dróg na Metalchemie. W ramach porozumienia pomiędzy syndykiem Metalchemu a 
Gminą Opole prezentowane są inwestorom takŜe tereny, które oferuje do sprzedaŜy syndyk.

228 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Przygotowanie projektu zabezpieczenia 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej przed powodzią

50 000 1 000 000

ITGK - Wniosek zasadny. W związku z powodzią w maju i czerwcu 2010r., która spowodowała 
zalanie wielu nieruchomości,  w tym domów mieszkalnych i gospodarstw rolnych, planuje się 
opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę wałów przeciwpowodziowych 
w rejonie Półwsi. Dokumentacja ta obejmowałaby równieŜ zabezpieczenie przed powodzią 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Budowa wałów przeciwpowodziowych leŜy w gestii 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. 

229 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu 
przy ul. Armii Krajowej

35 000

OŚiR - Wniosek niezasadny. Wskazany teren w części stanowi pas drogowy zarządzany przez 
MZD, a częściowo jest własnością OSM. Przyszłość. Aktualnie opracowywany jest MPZP dla ww. 
terenu. Zagospodarowanie tego terenu będzie realizowane przez zarządców, zgodnie z zapisami 
MPZP po wcześniejszym jego uchwaleniu.

230 Michał Nowak - Radny Miasta Opola Remont nawierzchni ul. Dekabrystów 100 000
MZD - Remont nawierzchni jezdni zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania dróg w 
2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

231 Michał Nowak - Radny Miasta Opola Remont nawierzchni ul. J. Słowackiego 100 000
MZD - Remont nawierzchni jezdni zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania dróg w 
2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

232 Michał Nowak - Radny Miasta Opola Remont nawierzchni ul. A. Mickiewicza 100 000
MZD - Remont nawierzchni jezdni zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania dróg w 
2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

233 Michał Nowak - Radny Miasta Opola Remont nawierzchni ul. Kraszewskiego 100 000
MZD - Remont nawierzchni jezdni zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania dróg w 
2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

227 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Przygotowanie terenów pod inwestycje na 
Metalchemie

100 000
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234 Michał Nowak - Radny Miasta Opola Remont chodników przy ul. Kraszewskiego 35 000
MZD - Remont nawierzchni chodnika zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania dróg w 
2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

235 Michał Nowak - Radny Miasta Opola Remont chodnika przy ul. Ligonia 23 000
MZD - Remont nawierzchni chodnika zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania dróg w 
2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

236 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Zakup i montaŜ dystrybutorów na psie odchody 
na terenie miasta Opola

150 000

OŚiR - Zadanie realizowane jest w ramach wyposaŜania terenów zieleni urządzonej będącej w 
zasobach WOŚiR. Zamontowane pojemniki są wyposaŜone w zasobniki na zestawy higieniczne. 
KaŜdorazowo zarządca nieruchomości jest odpowiedzialny za wyposaŜenie jej w urządzenia do 
zbierania odpadów w tym teŜ nieczystości po psach (spółdzielnie, wspólnoty itp.). Ponadto 
regulamin utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta dopuszcza moŜliwość pozbywania 
się tego typu odpadów w szczelnych workach do zwykłych koszy. W 2012 roku budowany będzie 
nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Ewentualna realizacja w latach następnych w 
ramach "Edukacji ekologicznej mieszkańców".

237 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Przygotowanie projektu oraz terenu na plac 
zabaw dla dzieci przy ul. Orląt Lwowskich

25 000
ZZK - Wniosek niezasadny. Na ulicy Orląt Lwowskich znajdują się dwa ogólnodostępne place 
zabaw (Orląt Lwowskich 2-4 oraz Orląt Lwowskich 34-36 ).

238 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Przygotowanie projektu oraz terenu na plac 
zabaw dla dzieci w Groszowicach

20 000 45 000
ZZK - W dzielnicy Groszowice zostanie w 2011 r. wybudowany plac zabaw na terenie Publicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 24 przy ul. Gorzołki 4. Przewidywany koszt zadania ok. 45.000 zł.

239 Michał Nowak - Radny Miasta Opola Remont placu zabaw przy ul. Robotniczej 40 000 20 000
ZZK - Wniosek zasadny. Plac zabaw przy ul.Robotniczej 1-7, Katowickiej 2-8 zostanie 
wyremontowany i w przyszłości, w razie potrzeby doposaŜony w kolejne urządzenia zabawowe.

240 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu 
przy ul. A. Mickiewicza

30 000
OŚiR - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa jest w posiadaniu aktualnej dokumentacji 
przebudowy terenu Placu A.Mickiewicza. 
B - Brak środków finansowych.

241 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu 
w Nowej Wsi Królewskiej (za pętlą autobusową 
na Alei Przyjaźni)

50 000 200 000

OŚiR - Pozycja zabezpieczana corocznie w budŜecie miasta na wniosek WOŚiR. 
W ramach tego zadania przewidziane jest wykonania koncepcji zagospodarowania róŜnych 
terenów zieleni miejskiej, a następnie dokumentacji technicznych. 200.000 zł jest to kwota na 
całe zadanie, obejmujące róŜne tereny zieleni, przewidziane do przebudowy w latach następnych.

242 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Naprawa nawierzchni ul. Grunwaldzkiej wraz z 
chodnikami oraz oświetleniem

500 000
MZD - Wniosek zasadny - zadanie jest moŜliwe do realizacji po 2012 roku. Konieczność 
opracowania dokumentacji.

243 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Budowa monitoringu przy kościele 
pw. Św. Piotra i Pawła

50 000

ZK - Wniosek zasadny. Zainstalowanie monitoringu przy ulicach: Kraszewskiego, Słowackiego i 
Ligonia zapewniłoby zwiększenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, jednakŜe w chwili 
obecnej, w pierwszej kolejności naleŜy zrealizować zakończenie II etapu monitoringu na osiedlu 
Armii Krajowej oraz wymianę 10-letnich kamer w Śródmieściu.

244 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu 
na miejsca postojowe przy ul. Robotniczej

50 000
MZD -  Konieczność wykonania analizy pod kątem moŜliwości terenowych. Brak dokumentacji 
technicznej. 

245 Michał Nowak - Radny Miasta Opola
Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu 
na miejsca postojowe przy 
ul. A. Mickiewicza

50 000
MZD -  Konieczność wykonania analizy pod kątem moŜliwości terenowych. Brak dokumentacji 
technicznej. 

246 Michał Nowak - Radny Miasta Opola Remont chodników przy ul. J. Słowackiego 35 000
MZD - Remont nawierzchni chodników zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania dróg 
w 2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.
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247 Marzena Kawałko - Radna Miasta Opola

Zakup sprzętu i organizacja profesjonalnych 
warsztatów szkoleniowych dla młodzieŜy 
opolskich szkół z zakresu ratownictwa 
medycznego oraz działań ppoŜ.., a takŜe zasad 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w 
sytuacjach zdarzeń drogowych i innych 
niebezpieczeństw

10 000
OŚ - Wniosek zasadny. Przeprowadzone, przy współpracy MłodzieŜowego Domu Kultury w 
Opolu w czerwcu br. podobne warsztaty dla młodzieŜy, na które Wydział Oświaty przekazał 
środki w wysokości 3.500 zł, zostały bardzo pozytywnie ocenione przez szkoły.

248 Marzena Kawałko - Radna Miasta Opola Budowa boiska Orlik przy jednej z opolskich szkół 700 000 B - Brak środków finansowych.

249 Marzena Kawałko - Radna Miasta Opola
Budowa parkingu z zatoczką na ul. Konwalii przy 
Publicznym Przedszkolu nr 23

150 000
MZD - Remont nawierzchni chodników zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania dróg 
w 2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

250 Marzena Kawałko - Radna Miasta Opola
Zakup motocykla ratowniczego dla potrzeb 
pogotowia ratunkowego

130 000 130 000

PS - Zadanie zasadne. Przeznaczenie środków finansowych z budŜetu miasta Opola na 
dofinansowanie zakupu motocykla ratowniczego dla Opolskiego Centrum Ratownictwa 
Medycznego  w Opolu mogłoby mieć miejsce jako skonkretyzowana w uchwale organu 
stanowiącego pomoc finansowa dla samorządu województwa. Udzielenie takiej pomocy naleŜy 
do zadań  o charakterze fakultatywnym. JeŜeli gmina dysponuje w swoim budŜecie odpowiednimi 
środkami finansowymi, to moŜe takiej pomocy udzielić. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe udzielona 
pomoc nie moŜe naruszać obowiązków gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb 
wspólnoty lokalnej, a tym samym doprowadzić do uszczuplenia środków na zaspokojenie tych 
potrzeb. Biorąc pod uwagę fakt, iŜ Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego udziela pomocy 
doraźnej w stanach zagroŜenia Ŝycia i zdrowia przede wszystkim mieszkańców miasta Opola, 
wniosek o dofinansowanie zakupu motocykla dostosowanego do potrzeb ratownictwa 
medycznego naleŜy potraktować priorytetowo i w miarę moŜliwości ująć go w budŜecie miasta na 
rok 2012.

251 Marzena Kawałko - Radna Miasta Opola
Klub twórczego nauczyciela - siedziba, miejsce 
spotkań nauczycieli czynnych oraz 
emerytowanych

100 000 600 000
OŚ - Wniosek zasadny. Środowisko nauczycielskie od wielu lat zgłasza potrzebę uruchomienia 
takiego klubu. W jego organizację zaangaŜowany byłby Miejski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Opolu.

252 Marzena Kawałko - Radna Miasta Opola
Stypendia dla absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych podejmujących dalsze 
kształcenie w mieście Opolu

20 000

OŚ -  Wydział Oświaty widząc potrzebę stworzenia programu stypendialnego dla najzdolniejszych 
uczniów opolskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy podejmą naukę na opolskich uczelniach, 
złoŜył wniosek do projektu budŜetu miasta Opola na 2012 r. 
o zaplanowanie środków finansowych na zadanie "Program stypendialny dla absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych" w kwocie 60.000 zł (Biorąc pod uwagę konieczność wypłacenia 10 
stypendiów w kwocie 2.000 zł kaŜde za pierwszy i drugi semestr roku akademickiego 2011/12, 
jak równieŜ za pierwszy semestr roku akademickiego 2012/13). Będzie to zachęta dla wielu 
młodych osób do pozostania w naszym mieście, a zarazem wsparcie finansowe ułatwiające wielu 
osobom, często będącym w trudnej sytuacji materialnej, podjęcie dalszej edukacji.

253 Marzena Kawałko - Radna Miasta Opola
Przebudowa i podniesienie standardu kortów 
tenisowych wraz z zapleczem znajdujących się w 
obiekcie miejskiego stadionu Odry Opole

90 000
KSIT - Zadanie niezasadne. Korty tenisowe przy ul. Oleskiej gmina Opole planuje przekazać w 
dzierŜawę.

254 Marzena Kawałko - Radna Miasta Opola
Rozbudowa Sali gimnastycznej przy PSP nr 11 w 
Opolu przy ul. Chabrów 65 - wykonanie 
dokumentacji technicznej oraz rozbudowa

800 000
OŚ - Opracowanie dokumentacji zgodnie z "Koncepcją poprawy bazy sportowo-rekreacyjnej 
placówek oświatowych - rozbudowa małych sal gimnastycznych, budowa boisk wielofunkcyjnych" 
na 2012 r.

255 Marzena Kawałko - Radna Miasta Opola
Wspieranie inicjatyw kulturalnych - organizacja 
festiwalu dawnych motocykli

10 000
KSIT - Organizatorzy powinni złoŜyć wniosek na konkurs ofert. Nie ma powodu, dla którego ta 
propozycja powinna być wpisana odrębnie do budŜetu miasta.
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256 Marzena Kawałko - Radna Miasta Opola
Budowa parku linowego na Wyspie Bolko 
w nowej części parku

400 000

OŚiR - Do wykonania parku linowego niezbędna jest kompleksowa dokumentacja techniczna. 
Ponadto część gruntów, na których planowana jest budowa parku to grunty prywatne. W celu 
rozpoczęcia budowy parku naleŜy wykupić działki o łącznej powierzchni ok. 1,4 ha, co pozwoli na 
uzyskanie kompleksu terenów, na którym będzie moŜna rozpocząć I etap procesu 
inwestycyjnego związanego z budową nowego parku. W tym celu WOŚiR wystąpił o 
wprowadzenie do projektu budŜetu miasta Opola na rok 2012 inwestycji pn. „Budowa nowego 
parku w rejonie ul. Parkowej w Opolu – wykupy gruntów – I etap”  projekt planu na rok 2012: 
1.355.000 zł

257 Marzena Kawałko - Radna Miasta Opola
Budowa oświetlenia przy ul. Luboszyckiej od 
Chabrów do skrzyŜowania z obwodnicą

100 000 900 000

ITGK - Brak oświetlenia wpływa na zagroŜenie bezpieczeństwa uŜytkowników drogi. Ulica 
Luboszycka charakteryzuje się duŜym natęŜeniem ruchu samochodowego i pieszego w związku z 
usytuowanymi w jej rejonie zakładami pracy, ogrodami działkowymi, kąpieliskiem Silesia, zjazdem 
z Obwodnicy Północnej w kierunku centrum Opola oraz migracją ludności z miejscowości Kępa, 
Luboszyce, Krzanowice, Masów Łubniany itd. 

258 Marzena Kawałko - Radna Miasta Opola

Wykonanie miejsca rekreacji na wyspie Pasiece 
obok wiaduktu kolejowego przy przystani. Boisko 
do siatkówki plaŜowej, mała plaŜa dla 
uatrakcyjnienia miejsca wypoczynku i rekreacji dla 
mieszkańców Opola

50 000 50 000
KSIT - Zrealizowanie tego wniosku pozwoli na uatrakcyjnienie terenu przy Odrze oraz da 
moŜliwość aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców miasta. Wniosek zasadny.

259 Marzena Kawałko - Radna Miasta Opola

Wykonanie podjazdów na wózki dziecięce oraz 
rowery przy wejściach do klatek schodowych i 
wewnątrz nich, w blokach TBS 
na ul. Koszalińskiej 38 i pozostałych klatek 
w blokach tej ulicy

10 000 65 000
B - Wniosek nie stanowi wniosku do budŜetu miasta Opola na 2012 r., w związku z tym zostanie 
skierowany do OTBS.

260 Marzena Kawałko - Radna Miasta Opola
Wykonanie ronda u zbiegu ul. Chabrów 
i ul. Luboszyckiej

200 000 65 000 MZD - Wniosek uzasadniony. Konieczność opracowania dokumentacji.

261 Marzena Kawałko - Radna Miasta Opola Monitoring dzielnicy Chabrów 50 000

ZK - StraŜ Miejska złoŜyła wniosek do projektu budŜetu miasta Opola na rok 2012 na kwotę 
500.000 zł, na realizację II etapu rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Opola, w którym 
uwzględniono instalację kamery przy ulicy Chabrów.
B - Brak środków finansowych.

262 Marzena Kawałko - Radna Miasta Opola
Budowa placów zabaw przy szkołach 
podstawowych

600 000
OŚ - W roku 2012 nastąpi aplikowanie o środki z rządowego programu "Radosna szkoła" oraz z 
Funduszu p/alkoholowego na budowę kolejnych placów zabaw przy szkołach podstawowych.

263 Marzena Kawałko - Radna Miasta Opola

Ustawienie stojaków na rowery przy nowo 
powstających osiedlach zarządzanych przez 
miasto tj. OTBS ul. Koszalińska, a takŜe przy ul. 
Chabrów, Witosa oraz w centrum miasta przy 
instytucjach, urzędach, sklepach i szkołach

8 000
MZD - Zadanie to naleŜy zgłosić do rozpatrzenia na Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego przy Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Opola. 

264 Marzena Kawałko - Radna Miasta Opola
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym 
Gimnazjum nr 5 w Opolu na 
ul. Ozimskiej

700 000
OŚ - Zadanie przewidziane do realizacji po 2012 r. zgodnie z "Koncepcją poprawy bazy sportowo-
rekreacyjnej placówek oświatowych - rozbudowa małych sal gimnastycznych, budowa boisk 
wielofunkcyjnych".
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265 Marzena Kawałko - Radna Miasta Opola
Likwidacja barier architektonicznych 
w mieście Opolu

500 000

MZD - Miejski Zarząd Dróg w celu likwidacji barier architektonicznych utrudniających poruszanie 
się osobom niepełnosprawnym zamierza m.in. wyremontować nawierzchnie chodników wraz z 
obniŜeniem krawęŜników w miejscach przejść dla pieszych oraz sukcesywnie przy remontach 
nawierzchni jezdni  i przebudowie skrzyŜowań. Dodatkowo na wybranych przejściach dla 
pieszych zostaną umieszczone pasy "Labrador". Na skrzyŜowaniach ulic: Wrocławska - 
Domańskiego oraz Horoszkiewicza - Sosnkowskiego zostanie zamontowana nowa sygnalizacja 
akustyczna   -   w ramach bieŜącego utrzymania dróg w 2012 roku, pod warunkiem 
zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków finansowych w budŜecie miasta Opola.

266 Marzena Kawałko - Radna Miasta Opola
Budowa ścieŜki rowerowej od ul. Harcerskiej do 
ul. Kępskiej

500 000 MZD - Konieczność opracowania dokumentacji. 

OŚ - Pula dodatków motywacyjnych jest pochodną kwoty wynagrodzeń zasadniczych i wzrasta 
wraz z kaŜdą ich podwyŜką. W ramach ustalonego na mocy uchwały Rady Miasta Nr 
XLVII/500/09 z dnia 26 marca 2009r. regulaminu określającego wysokość stawek oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, pulę środków na dodatki 
motywacyjne tworzy się w wysokości nie mniejszej niŜ 5%, a dla nauczycieli zawodu nie 
mniejszej niŜ 10% ogólnej sumy ich wynagrodzeń zasadniczych. Maksymalny dodatek 
motywacyjny przyznany konkretnemu nauczycielowi nie moŜe być wyŜszy niŜ 20% 
otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. 

W ramach takich regulacji, przyznanie dodatku motywacyjnego w górnej granicy wynikającej z 
regulaminu, jest moŜliwe w przypadku zwiększonej puli środków na to zadanie, o czym decydują 
jedynie moŜliwości finansowe budŜetu miasta. Natomiast dodatek funkcyjny określony jest w 
powyŜszym regulaminie w układzie tzw. "widełkowym". W ciągu ostatnich kilku lat nie było 
znaczących podwyŜek dla nauczycieli, którym ten dodatek przysługuje i w związku z tym Wydział 
Oświaty przychyla się do wniosku (w miarę posiadania środków) o zabezpieczenie na 2012 rok 
kwoty na zwiększenie dodatku funkcyjnego, conajmniej do 80% maksymalnych wartości 
wynikających z tabeli regulaminu.
B - Brak środków finansowych.

268 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola
Budowa boisk, bieŜni ze sztucznej nawierzchni - 
PSP 20, ul. Grudzicka

800 000
OŚ - Zadanie przewidziane do realizacji po 2012 r. zgodnie z "Koncepcją poprawy bazy sportowo-
rekreacyjnej placówek oświatowych - rozbudowa małych sal gimnastycznych, budowa boisk 
wielofunkcyjnych".

269 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola
Oświetlenie ulic w Kolonii Gosławickiej – Leśna, 
Poprzeczna, Kręta, Suchoborska, Grudzicka, 
Tysiąclecia

300 000
ITGK - Zadanie zasadne. Dokumentacja kompletna. Brak oświetlenia wpływa na zagroŜenie 
bezpieczeństwa mieszkańców i uŜytkowników ulic. 

270 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola Remont chodników ul. Jakuba Kani, Kolejowa 200 000
MZD - Remont chodników przy ul.Kolejowej zostanie wykonany w  2011 roku, natomiast remont 
nawierzchni chodników przy ul. Jakuba Kani zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania 
w 2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

271 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola Remont ul. Jodłowej 300 000
MZD - Remont ulicy Jodłowej zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania dróg w 2012 
roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

272 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola
Remont, oświetlenie ul. Sieradzkiej do 
Koszalińskiej

300 000
ITGK - Zadanie zasadne. Konieczność opracowania dokumentacji. 
B - Brak środków finansowych. 

273 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola Modernizacja ul. Cisowej 500 000
MZD - Dokumentacja w posiadaniu MZD.
B - Brak środków finansowych.

274 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola
Modernizacja ul. Wilczej, Porzeczkowej, 
Prywatnej

1 000 000
MZD - Wniosek zasadny, realizacja zadania po 2012 roku. Konieczność opracowania 
dokumentacji.

275 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola Modernizacja ul. Suchoborskiej 200 000
MZD - Wniosek zasadny, realizacja zadania po 2012 roku. Konieczność opracowania 
dokumentacji.

267 Marzena Kawałko - Radna Miasta Opola
Zwiększenie dodatków motywacyjnych oraz 
funkcyjnych dla nauczycieli szkół 
i przedszkoli
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276 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola
Modernizacja ul. Kwiatkowskiego 
i ul. Broniewskiego

600 000
MZD - Modernizacja jest moŜliwa w ramach bieŜącego utrzymania dróg w 2012 roku, w miarę 
posiadanych środków finansowych.

277 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola

Wykonanie nawierzchni ul. Lwowskiej, Stryjskiej, 
Nowogródzkiej, Wileńskiej, Grodzieńskiej, 
Stanisławowskiej, Borysławskiej  wraz z budową 
kanalizacji deszcz.

3 000 000 MZD - Konieczność aktualizacji dokumentacji.

278 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola
Rozbudowa urządzeń kanalizacji sanitarnej 
umoŜliwiającej wykonanie przyłączy 
kanalizacyjnych

300 000 100 000

ITGK - Zadanie ujęte jest w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2010-2014 Spółki Wodociągi i Kanalizacja w 
Opolu, w Części II Harmonogramu rzeczowo-finansowego modernizacji systemu wodociągowo-
kanalizacyjnego miasta Opola, pkt 4 Modernizacja z wymianą sieci kanalizacji sanitarnej, ppkt 
4.19 Przebudowa i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowa 
przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Opola. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2010 - 2014 planowany jest do 
uchwalenia na sesji Rady Miasta Opola w dniu 29.09.2011 r.

279 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola Inwestycje z udziałem środków ludności 2 500 000 500 000
IM - Ze względu na to, iŜ nie ma wniosków innych Komitetów Społecznych (oprócz OSP 
Gosławice, którego inwestycja jest w realizacji) nie ma potrzeby planowania większych środków 
niŜ 500.000 zł na ewentualne zgłoszone zadania do budŜetu.

280 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola
Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych ul. 
Skautów Opolskich 9

500 000
MZD - Konieczność wykonania analizy pod kątem moŜliwości terenowych. Brak dokumentacji 
technicznej. 

281 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola
Oznakowanie poziome miejsc postojowych w 
zatokach parkingowych przy ul. Szarych 
Szeregów, Skautów Opolskich

5 000

MZD - Zadanie to zostanie częściowo wykonane w 2011 roku w ramach posiadanych środków z 
bieŜącego utrzymania dróg publicznych gminnych.
ITGK - Oznakowanie poziome stosuje się w celu wyznaczenia miejsc postoju na części jezdni i 
chodnika oraz na wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk. 
Oznakowanie miejsc parkingowych w zatokach postojowych nie jest obligatoryjne.  
Oznakowaniem pionowym i poziomym wyznacza się jedynie miejsca parkingowe dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych.

282 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola
Poszerzenie ul. Skautów Opolskich na wysokości 
pawilonu handlowego

100 000

MZD - Wniosek niezasadny. Poszerzenie fragmentu ulicy Skautów Opolskich w rejonie pawilonu 
handlowo-usługowego w celu wydzielenia miejsc parkingowych nie jest moŜliwe. Powodem jest 
zbyt mała szerokość pasa drogowego. Natomiast wejście na teren poza pas drogowy wiązałby 
się z wystąpieniem do właścicieli sąsiednich działek na zajęcie terenu pod budowę miejsc 
parkingowych.

283 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola
Wymiana płyt chodnikowych ul. J.Bytnara 
"Rudego", Hubala

30 000
MZD - Wymiana płyt chodnikowych moŜliwa do wykonania w ramach bieŜącego utrzymania dróg 
w 2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

284 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola
Wymiana płyt chodnikowych ul. Szarych 
Szeregów, Skautów Opolskich

30 000
MZD - Wymiana płyt chodnikowych moŜliwa do wykonania w ramach bieŜącego utrzymania dróg 
w 2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

285 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola
Budowa miejsc postojowych ul. J. Bytnara 
"Rudego"

100 000
MZD - Konieczność wykonania analizy pod kątem moŜliwości terenowych. Brak dokumentacji 
technicznej. 

286 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola
Oznaczenia poziome pasów dla rowerzystów na 
istniejących ciągach pieszych na terenie parku 
osiedlowego Armii Krajowej

5 000

OŚiR - Na terenie parku miejskiego zlokalizowanego w obrębie osiedla im. Armii Krajowej 
znajdują się alejki pieszo-jezdne, na których nie są wyodrębnione ścieŜki rowerowe. Parametry 
części istniejących ciągów komunikacyjnych nie osiągają parametrów wymaganych dla tego typu 
obiektów, stąd teŜ nie jest moŜliwe ich oznakowanie poziome. 

287 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola
Projekt, budowa zatok autobusowych 
ul. Małopolska/Sosnkowskiego w dwóch 
kierunkach 

300 000
MZD - Zadanie pn "Budowa dwóch zatok autobusowych przy ul. Sosnkowskiego w rejonie 
ul. Małopolskiej" o wartości 300.000 zł, ujęte jest w planie MZD na 2011 rok i zostanie w tym roku 
zrealizowane.

288 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola
Przebudowa skrzyŜowania Al. Witosa, 
Tysiąclecia, Częstochowska

400 000
MZD - Wniosek zasadny. Zadanie moŜliwe do realizacji po 2012 roku. Konieczność opracowania 
dokumentacji.
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289 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola
Projekt wykonanie ścieŜki rowerowej ul. Lipowa-
Luboszycka

300 000
MZD - Zadanie to naleŜy zgłosić do rozpatrzenia na komisji Zespołu ds. infrastruktury rowerowej 
przy Prezydencie Miasta Opola.

290 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola
Likwidacja krawęŜników w ciągach pieszych 
umoŜliwiających zjazd/wjazd rowerom i wózkom

150 000
MZD - Likwidacja krawęŜników w ciągach pieszych wykonana zostanie w ramach bieŜącego 
utrzymania dróg w 2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

291 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola
Budowa zatoki/pętli autobusowej przy 
ul. Drobiarskiej

300 000 MZD - Teren nie jest własnością Gminy Opole i niezgodny z MPZP.

292 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola Monitoring miasta 300 000 500 000

ZK - StraŜ Miejska złoŜyła wniosek do projektu budŜetu miasta Opola na rok 2012 na 
zakończenie realizacji II etapu rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Opola w kwocie 500.000 
zł.
B - Brak środków finansowych.

293 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola
Przebudowa, remonty wiaduktów 
ul. Wschodnia, Ozimska

15 000 000
MZD - Zadania pn "Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową 
układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa" oraz "Przebudowa wiaduktu nad linią 
PKP ul. Wschodnia" ujęte są w planie MZD na 2011 rok i będą zrealizowane.

294 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola
Budowa placu zabaw na terenie parku 
osiedlowego Armii Krajowej

60 000

OŚiR - W 2011 r. został opracowany projekt budowlany remontu placu zabaw na osiedlu im. 
Armii Krajowej. W 2011 r. na remont placu przyznano kwotę 150.000 zł, jednak kwota ta okazała 
się niewystarczająca, poniewaŜ pozwala jedynie na remont ogrodzenia. W związku z powyŜszym 
WOŚiR wystąpił o ujęcie w planie budŜetu miasta środków na realizację II etapu ww. zadania, 
który obejmuje montaŜ urządzeń zabawowych, urządzeń sprawnościowych (np. ścianka 
wspinaczkowa), urządzeń typu fitness i innych.
B - Brak środków finansowych.

295 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola DoposaŜenie Państwowej StraŜy PoŜarnej 1 000 000 400 000
B - W projekcie planu wydatków ujęta został kwota 400.000 zł na dofinansowanie zakupu 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb KP PSP w Opolu.

296 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola DoposaŜenie Ochotniczych StraŜy PoŜarnych 200 000

ZK - Zadanie zasadne. Wydział planuje realizację nastepujących działań: 
1. Zakup  umundurowania straŜackiego (dla kaŜdej jednostki OSP).
2. Zakup sprzętu ratowniczego (węŜe, agregaty oddymiające, skafandry nurkowe).
3. Zakup pozostałych środków na wyposaŜenie Ochotniczych StraŜy PoŜarnych.

297 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola Interwencyjne porządkowanie terenów zielonych 300 000 250 000
OŚiR - Zadanie realizowane jest od 2005 roku. Zabezpieczone środki w wysokości 250.000 zł na 
rok są wystarczające na realizację zadania. 

298 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola Budowa psich toalet 300 000 14 000
OŚiR - Wniosek zasadny. Konieczne jest wyposaŜenie wyznaczonych gminnych terenów zieleni 
w  toalety oraz zwiększenie dostępności do koszy na psie odchody.
B - Brak środków finansowych.

299 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola Uzbrojenie terenów 10 000 000 B - Brak środków finansowych.

300 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola Plany zagospodarowania przestrzennego 500 000 500 000

BU - Zadanie zasadne. PowyŜsza kwota pozwoli na rozpoczęcie procedury sporządzania lub 
zmiany mpzp terenów miasta jeszcze nie objętych opracowaniem MPZP. Ponadto środki te 
wykorzystane zostaną na sporządzenie opracowań m.in. ekofizjograficznych niezbędnych przy 
sporządzaniu MPZP.

301 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola
Dopłaty związane z odprowadzaniem ścieków 
z gospodarstw domowych

30 000

ITGK - Nie ma podstaw prawnych do dofinansowania wywozu nieczystości ciekłych 
z gospodarstw domowych. Od 2010r. takie dopłaty juŜ nie funkcjonują, poniewaŜ z uchwały o 
taryfach na dostawę wody i odbiór ścieków zostały wyłączone ścieki dostarczane przez 
przewoźników na oczyszczalnię.

302 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola Modernizacja Okrąglaka 6 000 000 7 580 000
KSIT - Wykonanie dokumentacji i remont kopuły dachu oraz dźwiękowego systemu ostrzegania, 
a takŜe montaŜ nowych klap dymowych pozwoli na ponowną organizacje imprez masowych w 
hali. Zadanie zasadne.

303 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola Modernizacja stadionu Odra 8 000 000 15 000 000 KSIT - Zadanie ujęte w WPF. Wydział proponuje realizację tego zadania w latach 2013 - 2015.
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304 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola
Modernizacja stadionu Kolejarz, budowa ekranów 
akustycznych

2 500 000
KSIT - Niecelowe jest inwestowanie w stadion przed wykonaniem dokumentacji technicznej 
przebudowy stadionu.

305 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola Remont fontanny przy Pl. Piłsudskiego 300 000

OŚiR - W planie budŜetu na rok 2011 zabezpieczono kwotę 1.2 mln zł na realizację zadania pn. 
"Przebudowa terenu zieleni przy placu Piłsudskiego w Opolu" (w tym wykonanie fontanny). 
Aktualnie rozpoczęta została procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania. Termin 
realizacji inwestycji do końca 2011 r. 

306 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola Malowanie elewacji PP 37, ul.Jodłowa 30 000 OŚ - Malowanie elewacji bez wykonania docieplenia budynku jest niezasadne.

307 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola
Organizacja imprezy I Opolskie Piwowarki 2010 – 
promocja miasta

150 000 150 000
GIPM - Zadanie zasadne. Proponowana impreza moŜliwa jest do realizacji w drodze konkursu ze 
środków budŜetowych w ramach dotacji (w przypadku przyznania dodatkowych środków na ten 
cel).

308 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola
Organizacja imprezy I Opolski Festiwal 
Sztucznych Ogni 2010 – promocja miasta

200 000
GIPM - Zadanie zasadne. Proponowana impreza moŜliwa jest do realizacji w drodze konkursu ze 
środków budŜetowych w ramach dotacji (w przypadku przyznania dodatkowych środków na ten 
cel).

309 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola

Modernizacja, uporządkowanie terenów, 
wjazdów, dróg wjazdowych do miasta Opola, 
wykonanie tablic informacyjnych – Stolica Polskiej 
Piosenki

300 000
GIPM - Do chwili obecnej zostały ustawione przy drogach wjazdowych do Opola tzw. "witacze" na 
których znajduje się element nutek sugerujący, Ŝe Opole to Stolica Polskiej Piosenki. RozwaŜana 
jest takŜe moŜliwość zwiększenia ich ilości.

310 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola
Wykonanie przejścia dla pieszych 
ul. Częstochowska/Arki BoŜka/mostek - wjazd na 
ścieŜkę rowerową

2 000
MZD - Zadanie to naleŜy zgłosić do rozpatrzenia na Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego przy Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Opola. 

311 Dariusz Smagała - Radny Miasta Opola
Wykonanie przeprawy na ścieŜce rowerowej - 
obwodnica północna/Suchy Bór

200 000 500 000

MZD - Przedmiotową przeprawę naleŜałoby wykonać na rzece Malina w ciągu drogi wewnętrznej. 
Na rzece Malina w tym miejscu przebiega granica miasta Opola, więc część robót (związanych z 
budową przeprawy) trzeba będzie prowadzić na terenie Gminy Chrząstowice. W MZD  brak jest 
jakiejkolwiek dokumentacji, droga wewnętrzna nie jest oznakowana jako szlak rowerowy. 
Szacunkowy koszt wykonania przeprawy - 500.000 zł.  

312 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej
Wymiana zadaszenia oraz remont instalacji 
przeciwpoŜarowej hali widowiskowo-sportowej 
"Okrąglak"

4 000 000 7 600 000 KSIT - Wykonanie tych prac pozwoli na organizację w hali imprez masowych.

313 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Kontynuacja remontu ul. Oświęcimskiej 4 000 000 MZD - Konieczność opracowania dokumentacji.

314 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Budowa oświetlenia przy ul. Oświęcimskiej 3 000 000
ITGK - Ulica Oświęcimska na odcinku od Groszowic do Grotowic wyposaŜona jest w 
wystarczające dobre oświetlenie. Przez Grotowice, aŜ do granicy miasta (pętla autobusowa) 
oświetlenie będzie budowane w ramach zadań realizacyjnych MZD.

315 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej
Rozbudowa sali gimnastycznej przy PSP 11 
w Opolu - wykonanie dokumentacji technicznej 
oraz rozbudowa

800 000
OŚ - Zadanie przewidziane do realizacji w 2012 r. zgodnie z "Koncepcją poprawy bazy sportowo-
rekreacyjnej placówek oświatowych - rozbudowa małych sal gimnastycznych, budowa boisk 
wielofunkcyjnych".

316 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej
Budowa boiska i bieŜni ze sztuczną nawierzchnią - 
PSP 20

800 000
OŚ - Zadanie przewidziane do realizacji po 2012 r. zgodnie z "Koncepcją poprawy bazy sportowo-
rekreacyjnej placówek oświatowych - rozbudowa małych sal gimnastycznych, budowa boisk 
wielofunkcyjnych".

317 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej
Budowa parkingów w tym parkingu z zatoczką na 
ul. Konwalii przy Publicznym Przedszkolu 
nr 23

650 000
MZD - Remont parkingu jest moŜliwy do wykonania w ramach bieŜącego utrzymania dróg w 2012 
roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

318 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Budowa placów zabaw: oś. Malinka przy 
ul. Cieszyńskiej, przy ul. Nysy ŁuŜyckiej, 
oś. Armii Krajowej; remont placu zabaw przy 
ul. Wilsona

350 000

ZZK - Istniejący plac zabaw przy ul. Nysy ŁuŜyckiej 9 zostanie wyremontowany i rozbudowany o 
kolejne urządzenia zabawowe jeszcze w 2011 r. Wskazane lokalizacje pod budowę placów 
zabaw przy ul. Cieszyńskiej i przy ul. Amii Krajowej oraz typowany plac zabaw do remontu przy 
ul. Wilsona stanowią  własność Spółdzielni Mieszkaniowych. Budowa i remonty placów zabaw 
odbywają się wyłącznie na terenach stanowiących własność Gminy Opole.

319 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Budowa "Białego Orlika" przy ul. Bielskiej 300 000 500 000 B - Brak środków finansowych.
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320 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Zakup wysokowydajnej pompy 200 000 260 000

ZK - Wniosek zasadny. Do pełnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Opola zgodnie 
z opracowaniami Pana Stanisława Staniszewskiego potrzebne są cztery pompy o duŜej 
wydajności. Minimalne zabezpieczenie miasta Opola przed powodzią to minimum dwie takie 
pompy. Poznaliśmy juŜ dobrze powaŜne zalania i podtopienia jakie miały miejsce w latach 1997- 
2010. Z uwagi na nasze ukształtowanie terenu oraz coraz częstsze i obfitsze opady deszczu, 
woda nie wdziera się tylko do jednej części miasta, lecz atakuje nas z kilku stron równocześnie. 
Wiadomo równieŜ, Ŝe im dłuŜej woda utrzymuje się na zalanych terenach tym więcej  zniszczeń i 
szkód po sobie pozostawia. 

321 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Organizacja imprezy "I Opolskie Piwowarki 2012" 150 000

KSIT - Organizacja takiego święta, będącego kopią lokalnego święta niemieckiego 
obchodzonego w Bawarii, nie jest chyba wskazana ze środków budŜetu miasta. Tym bardziej, iŜ 
właśnie ze środków będących w dyspozycji budŜetu miasta, tzw. Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizowany jest czas wolny dzieciom i 
młodzieŜy. Program ten ma za zadanie propagowanie stylu Ŝycia dalekiego od alkoholu. JeŜeli 
browarom zaleŜy na popularyzacji swoich wyrobów i wytworzeniu wśród społeczeństwa takiej 
mody na spędzanie wolnego czasu, to władze samorządowe nie powinny im w tym pomagać. 
Koszt powinni ponieść zainteresowani, a nie podatnicy.

322 Jolanta Kawecka - Radna Miasta Opola
Budowa kanalizacji przeciwdeszczowej 
w dzielnicy Grudzice - obręb ulic: Baczyńskiego, 
Gajcego, Wierzyńskiego, Gałczyńskiego

500 000

ITGK - Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej jezdnie ulic: Baczyńskiego, Gajcego, 
Wierzyńskiego i Gałczyńskiego moŜliwa będzie dopiero po wybudowaniu kanalizacji deszczowej 
w ul. Cybisa. Miejski Zarząd Dróg posiada waŜną dokumentację techniczną kanalizacji 
deszczowej dla ul. Cybisa. Jej budowa planowana jest w latach 2012-2013.

323 Jolanta Kawecka - Radna Miasta Opola
Program laryngologicznych badań przesiewowych 
słuchu dla uczniów klas 5 szkół podstawowych na 
terenie miasta Opola

250 000

PS - Na terenie miasta Opola moŜna wykonywać bezpłatne badanie słuchu 
w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych (dawne niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej) 
zajmujących się leczeniem wad słuchu. Rodzice, którzy są zainteresowani przebadaniem 
swojego dziecka mogą bez problemu i bez kolejki z takiego badania skorzystać. Biorąc pod 
uwagę ograniczone moŜliwości budŜetu miasta Opola, finansowanie takiego programu ze 
środków finansowych miasta Opola nie jest zasadne.

324 Jolanta Kawecka - Radna Miasta Opola
Doświetlenie oznakowanych przejść dla pieszych 
na terenie Opola ze szczególnym uwzględnieniem 
przejść w pobliŜu placówek oświatowych

1 000 000
MZD - Zadanie to naleŜy zgłosić do rozpatrzenia na Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego przy Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Opola. 

325 Jolanta Kawecka - Radna Miasta Opola
Budowa ścieŜki rowerowej w ciągu pasa 
drogowego ul. Sosnkowskiego i ul. PuŜaka

800 000
MZD - Zadanie to naleŜy zgłosić do rozpatrzenia na komisji Zespołu ds. infrastruktury rowerowej 
przy Prezydencie Miasta Opola

326 Jolanta Kawecka - Radna Miasta Opola
Modernizacja oświetlenia ul. Sosnkowskiego 
i ul. PuŜaka

1 000 000
ITGK - Oświetlenie ulic Sosnkowskiego i PuŜaka jest własnością firmy TAURON. Jest 
w dobrym stanie technicznym. Budowa nowego oświetlenia przez miasto jest nieuzasadniona.

327 Jolanta Kawecka - Radna Miasta Opola
Remont nawierzchni ul. Sosnkowskiego na 
odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Horoszkiewicza

800 000
MZD - Remont nawierzchni jezdni zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania dróg w 
2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

328 Tomasz Kaliszan - Radny Miasta Opola
Zwiększenie księgozbioru Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Opolu (np. poprzez utworzenie 
działu z publikacjami Jana Pawła II)

300 000 200 000

KSIT - Wniosek zasadny. Kwota przeszacowana. Miejska Biblioteka Publiczna złoŜyła wniosek 
do budŜetu na rok 2012. Wniosek opiewa na kwotę 200.000 zł. Zakup księgozbioru nie jest 
róŜnicowany ze względu na autora. Dzieła autorstwa Jana Pawła II znajdują się w księgozbiorze i 
będą stale uzupełniane.

329 Zbigniew Kubalańca - Radny Miasta Opola
MontaŜ progu zwalniającego na ul. X Sudeckiej 
Dywizji Zmechanizowanej na wysokości osiedla 
mieszkaniowego "Przylesie"

ITGK - Wniosek zasadny. Na ul. X Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej zostaną zamontowane 
dwa progi zwalniające.
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330 Zbigniew Kubalańca - Radny Miasta Opola
Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia 
ulicznego na odcinku od ul. Domańskiego 
do ul. Wspólnej

25 000 ITGK - Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji. 

331 Zbigniew Kubalańca - Radny Miasta Opola
Dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej w 
Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w 
Opolu

250 000 260 000

OŚiR - Wniosek zasadny. Przygotowana jest dokumentacja przetargowa. Wniosek został 
zgłoszony przez Ogród Zoologiczny w Opolu. W ramach modernizacji planowana jest rozbudowa 
(doprowadzenie do starych obiektów) instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej, niwelacja terenu i 
wydzielenie wybiegów zewnętrznych dla zwierząt, remont rampy.

332 Zbigniew Kubalańca - Radny Miasta Opola
Remont drogi dojazdowej znajdującej się 
pomiędzy budynkami przy ul. Ozimskiej 63-87

25 000 MZD - Teren ten nie jest administrowany przez MZD.

333 Zbigniew Kubalańca - Radny Miasta Opola Zagospodarowanie Pl. Jana Pawła II 300 000

OŚiR - Brak dokumentacji. Z uwagi na kolejne działania związane z przebudową i rewitalizacją 
obiektów parkowo-rekreacyjnych na terenie miasta, teren ten jest przewidziany do przebudowy w 
latach następnych (po opracowaniu koncepcji i dokumentacji technicznej). W pierwszej kolejności 
realizowane są zadania, dla których opracowana jest dokumentacja wraz z uzgodnieniami.

334 Zbigniew Kubalańca - Radny Miasta Opola
Wymiana płyt chodnikowych wzdłuŜ 
ul. Domańskiego

100 000
MZD - Remont nawierzchni jezdni zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania dróg w 
2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

335 Zbigniew Kubalańca - Radny Miasta Opola
Utworzenie parkingu u zbiegu ul. Niedurnego i ul. 
Licealnej

100 000 MZD -  Teren ten nie jest administrowany przez MZD.

336 Zbigniew Kubalańca - Radny Miasta Opola
Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy 
ul. Wiejskiej w sąsiedztwie domów o numerach 
1A-11A oraz na ul. Osiedle

50 000
MZD - W 2012 roku MZD wykona utwardzenie tej nawierzchni destruktem asfaltowym ze 
środków bieŜącego utrzymania dróg.

337 Adrian Wesołowski - Radny Miasta Opola
Budowa chodnika wzdłuŜ drogi wojewódzkiej 
nr 459 Opole-Skorogoszcz

200 000
MZD - Chodnik ten usytuowany jest na terenie administrowanym przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Opolu.

338 Szymon Ogłaza - Radny Miasta Opola
Budowa oświetlenia w przejściu między 
ul. Powstańców Śląskich a ul. Pasieczną 
(naprzeciwko NTO)

16 000 ITGK - Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji. 

339 Szymon Ogłaza - Radny Miasta Opola Remont nawierzchni na ul. OdrowąŜów
MZD - Remont nawierzchni jezdni zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania dróg w 
2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

340 Szymon Ogłaza - Radny Miasta Opola
Stworzenie wizualizacji przebiegu ścieŜek 
rowerowych wzdłuŜ odry (park Nadodrzański - 
kąpielisko Bolko)

ITGK - Zadanie polegające na wprowadzeniu oznakowania połączenia ścieŜek nad Odrą 
(pomiędzy parkiem Pasieka a ul. Św. Jacka) zostanie wykonane w roku 2011.

341 Roman Ciasnocha - Radny Miasta Opola Kontynuacja remontu ul. Oświęcimskiej 4 000 000 MZD - Konieczność opracowania dokumentacji.

342 Roman Ciasnocha - Radny Miasta Opola
Budowa i remonty chodników (z uwzględnieniem 
ulic Podbornej, Strzeleckiej, Ks. Rudzkiego)

MZD - Konieczność opracowania dokumentacji.

343 Roman Ciasnocha - Radny Miasta Opola
Kontynuacja prac związanych z budową nowej 
przeprawy przez Odrę

MZD - Konieczność opracowania dokumentacji.

344 Roman Ciasnocha - Radny Miasta Opola
Remont ul. Popiełuszki (od hurtowni GAJA w 
kierunku ul. Oświęcimskiej)

MZD - Konieczność opracowania dokumentacji.

345 Roman Ciasnocha - Radny Miasta Opola
Budowa hali sportowej (namiotowej) dla ZSE w 
Opolu

2 500 000
OŚ - Z uwagi na uŜytkowanie przez szkołę pełnowymiarowej sali gimnastycznej 
z kompletnym zapleczem szatniowo-sanitarnym w pobliskim Klubie Budowlanych przy 
ul. Dubois nie planuje się budowy własnej sali gimnastycznej.
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346 Roman Ciasnocha - Radny Miasta Opola
Stworzenie programu budowy mieszkań 
socjalnych oraz jego realizacja

1 500 000 3 000 000

ZZK - W "Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opola na lata 
2009-2013" zatwierdzonym uchwałą Nr LI/527/09 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2009r. 
przewidziano przekazywanie do uŜytku 30 lokali socjalnych rocznie. Czynione są starania, celem 
zabezpieczenia środków umoŜliwiających realizację budowy nowych budynków z lokalami 
socjalnymi lub adaptację istniejących budynków komunalnych na ten cel. W 2011r. wystąpiono z 
wnioskiem o zabezpieczenie w budŜecie miasta na 2012r. środków finansowych w wysokości 
3.000.000 zł z przeznaczeniem na budowę i adaptację budynków na lokale socjalne oraz na 
zakup pomieszczeń socjalnych.

347 Roman Ciasnocha - Radny Miasta Opola Likwidacja barier architektonicznych 400 000

MZD - Miejski Zarząd Dróg w celu likwidacji barier architektonicznych utrudniających poruszanie 
się osobom niepełnosprawnym zamierza m.in. wyremontować nawierzchnie chodników wraz z 
obniŜeniem krawęŜników w miejscach przejść dla pieszych oraz sukcesywnie przy remontach 
nawierzchni jezdni  i przebudowie skrzyŜowań. Dodatkowo na wybranych przejściach dla 
pieszych zostaną umieszczone pasy "Labrador". 
Na skrzyŜowaniach ulic: Wrocławska - Domańskiego oraz Horoszkiewicza - Sosnkowskiego 
zostanie zamontowana nowa sygnalizacja akustyczna - w ramach bieŜącego utrzymania dróg w 
2012 roku, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków finansowych 
w budŜecie miasta.

348 Roman Ciasnocha - Radny Miasta Opola
Wygospodarowanie lokalu na potrzeby 
działalności wszystkich organizacji społecznych z 
terenu Groszowic

L - Zadanie zasadne. Po zbilansowaniu potrzeb organizacji pozarządowych z terenu Groszowic 
zostanie wygospodarowany z zasobu gminu lokal uŜytkowy.

349 Roman Ciasnocha - Radny Miasta Opola
Opracowanie projektu przebudowy i remontów 
kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy 
Groszowice

280 000

ITGK - Wniosek zasadny. Mieszkańcy dzielnicy Groszowice od wielu lat interweniują 
w związku z zalewaniem ich posesji przez wody opadowe z utwardzonych nawierzchni 
drogowych. Ponadto po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w tej dzielnicy wiele ulic 
posiadających  wcześniej nawierzchnię gruntową zostało odtworzone jako powierzchniowo 
utwardzone. W 2011r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji 
deszczowej w ul. Oświęcimskiej od skrzyŜowania z ul. Dunikowskiego do Stacji GPZ (Główny 
Punkt Zasilania). Zasadne jest opracowanie w 2012r. dokumentacji dla pozostałych ulic 
w dzielnicy Groszowice. 

350 Roman Ciasnocha - Radny Miasta Opola
Opracowanie projektu przebudowy placu przy 
ul. Jana Bassego wraz z modernizacją fontanny

200 000

OŚiR - Zadanie zasadne. Pozycja zabezpieczana corocznie w budŜecie miasta na wniosek 
WOŚiR. W ramach tego zadania przewidziane jest wykonania koncepcji zagospodarowania 
róŜnych terenów zieleni miejskiej, a następnie dokumentacji technicznych. 200.000 zł jest to 
kwota na całe zadanie, obejmujące róŜne tereny zieleni, przewidziane do przebudowy 
w latach następnych.

351 Roman Ciasnocha - Radny Miasta Opola
Przeprowadzenie prac melioracyjnych na terenie 
Groszowic

OŚiR - W budŜecie istnieje pozycja: BieŜące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Środki 
finansowe z tej pozycji przeznaczone są na  bieŜące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na 
terenie całego miasta. Nie ma potrzeby wydzielania zadania na dzielnicę.

352 Roman Ciasnocha - Radny Miasta Opola Budowa toalet dla psów

OŚiR - Zadanie aktualnie nieuzasadnione. Zadanie zrealizowane na terenie parku osiedlowego 
Armii Krajowej i Parku Pasieka. Realizacja w innych lokalizacjach wymaga wytypowania terenów, 
na których nie będzie protestów lokalnej społeczności. Zadanie posiada gotowy projekt, który 
moŜe być udostępniany zarządcom nieruchomości do wykorzystania na własnych terenach. 
Przewidywane do realizacji w latach następnych w ramach "Edukacji ekologicznej mieszkańców".

353 Roman Ciasnocha - Radny Miasta Opola
Remont ul. Niklowej oraz kontynuacja remontu ul. 
Złotej

MZD - Dokumentacja w posiadaniu MZD.
B - Brak środków finansowych.
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354 Roman Ciasnocha - Radny Miasta Opola

Budowa nowych miejsc parkingowych (w tym 
uwzględnienie wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej 
ulicy Srebrnej 9-11-13-15-17-19-21 dotyczącego 
dofinansowania budowy parkingu na fragmencie 
działki nr 733 obręb Grotowice naleŜącej do 
gminy Opole wraz z własnym wkładem 
mieszkańców)

MZD - Teren ten nie jest administrowany przez MZD.

355 Bronisława śebrowska - Radna Miasta Opola Zatrudnienie psycholog w Ośrodku "Szansa" 24 000

PS - Zadanie zasadne. W Ośrodku Readaptacji Społecznej "Szansa" w Opolu mieszka obecnie 
130 osób, w tym 62 dzieci. Rodziny przebywające w Ośrodku to osoby po wielu traumatycznych 
przejściach, z określonymi problemami i deficytami. Kierowane są tam osoby po eksmisjach, 
wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, ofiary przemocy, osoby będące 
bezradnymi w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Wszystkie te rodziny wymagają 
indywidualnego wsparcia i pomocy psychologicznej. Praca psychologa w Ośrodku Readaptacji 
Społecznej "Szansa" w Opolu polegałby na budowaniu systemu wsparcia dla osób i rodzin, które 
znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej, a takŜe na udzielaniu wsparcia psychologicznego w 
podejmowaniu interwencji w środowisku.

356 Bronisława śebrowska - Radna Miasta Opola
Budowa oświetlenia ul. Cisowej, 1000-lecia od nr 
18c do 18d, końcówka ul. Broniewskiego

70 000 15 000
MZD - Dokumentacja w posiadaniu MZD.
B - Brak środków finansowych.

357 ElŜbieta Bień - Radna Miasta Opola
Nasadzenie drzew przy ul. Wojska Polskiego i ul. 
Wróblewskiego w miejscu po wycięciu starych

MZD - Zadanie to będzie wykonane w 2012 roku w ramach nasadzeń zamiennych. 

358 ElŜbieta Bień - Radna Miasta Opola
Przebudowa chodnika przed Publicznym 
Przedszkolem Nr 29 (ul. Dambonia)

MZD - Teren ten nie jest administrowany przez MZD.

359 ElŜbieta Bień - Radna Miasta Opola Kontynuacja budowy lokali socjalnych

ZZK - W "Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opola na lata 
2009-2013" zatwierdzonym uchwałą Nr LI/527/09 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2009r. 
przewidziano przekazywanie do uŜytku 30 lokali socjalnych rocznie. Czynione są starania, celem 
zabezpieczenia środków umoŜliwiających realizację budowy nowych budynków z lokalami 
socjalnymi lub adaptację istniejących budynków komunalnych na ten cel. W bieŜącym roku 
wystąpiono z wnioskiem o zabezpieczenie w budŜecie na 2012r. środków finansowych w 
wysokości 3.000.000 zł z przeznaczeniem na budowę i adaptację budynków na lokale socjalne 
oraz na zakup pomieszczeń socjalnych.

360 ElŜbieta Bień - Radna Miasta Opola
Kontynuacja budowy ścieŜek rowerowych - 
budowa ścieŜki rowerowej z Dambonia do 
Śródmieścia

B - W projekcie planu wydatków ujęta został kwota 500.000 zł na budowę ścieŜek rowerowych w 
Opolu.

361 ElŜbieta Bień - Radna Miasta Opola
Przebudowa chodnika wzdłuŜ ulicy Łangowskiego 
do ulicy KsiąŜąt Opolskich

MZD - Wniosek zasadny. Zadanie jest moŜliwe do realizacji po 2012 roku w zakresie całej ulicy, 
tj. wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika. Konieczność opracowania dokumentacji.

362 ElŜbieta Bień - Radna Miasta Opola
Oczyszczenie i odmalowanie balustrad na 
mostach przy ul. Niemodlińskiej i Nysy ŁuŜyckiej 
(remont wspornika chodnikowego)

MZD - Zadania te winne być realizowane w ramach następujących remontów: "Remont mostu 
przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy ŁuŜyckiej – droga wojewódzka nr 435" (most stalowy), "Remont 
mostu nad Kanałem Ulgi w ciągu ul. Niemodlińskiej - droga wojewódzka nr 414".
B - Brak środków finansowych. 

363 ElŜbieta Bień - Radna Miasta Opola
Wykonanie ogrodzenia terenu przyległego do 
nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 10

ZZK - Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz znaczne potrzeby remontowe 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Opole, w tym terenów mieszkaniowych, wniosek 
jest bezzasadny.

364 ElŜbieta Bień - Radna Miasta Opola Budowa placu zabaw przy ul. Nysy ŁuŜyckiej 9 20 000
ZZK - Istniejący plac zabaw zostanie wyremontowany i rozbudowany o kolejne urządzenia 
zabawowe w 2011 r.
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365 ElŜbieta Bień - Radna Miasta Opola
Przebudowa chodników ulic: Pasiecznej, Kropidły, 
11 Listopada, Kochanowskiego

MZD - Dokumentacja w posiadaniu MZD.
B - Brak środków finansowych.

366 ElŜbieta Bień - Radna Miasta Opola
Przebudowa od ulicy Domańskiego do wysokości 
Pogotowia Opiekuńczego - prawa strona

MZD - Wniosek zasadny, realizacja zadania po 2012 roku. Konieczność opracowania 
dokumentacji. W 2011 roku MZD wykona remont  tego chodnika - lewą stronę, zgodnie z 
opracowaną dokumentacją.

367 ElŜbieta Bień - Radna Miasta Opola
Wykonanie 4 miejsc parkingowych w okolicy 
Wspólnoty "Tęcza" przy ul. Zwycięstwa 26

MZD - Konieczność wykonania analizy pod kątem moŜliwości terenowych. Brak dokumentacji 
technicznej. 

368 Renata Ćwirzeń-Szymańska - Radna Miasta Opola Budowa placu zabaw na Malinie 40 000
ZZK - W dzielnicy Malina zostanie jeszcze w bieŜącym roku wybudowany plac zabaw przy 
ul. Olimpijskiej 2 Filia Przedszkola Publicznego Nr 33 "Karolinka". Przewidywany koszt zadania 
ok. 40.000 zł.

369 Renata Ćwirzeń-Szymańska - Radna Miasta Opola Budowa placu zabaw przy ul. 1 maja 20 000

ZZK - Z uwagi na duŜe zainteresowanie mieszkańców przy ul 1 Maja placem zabaw, jeszcze w 
2011 roku planowane jest doposaŜenie placu zabaw w kilka pojedynczych urządzeń 
zabawowych. Ponadto, jeŜeli warunki przestrzenne i techniczne pozwolą planuje się dalsze, 
systematyczne jego doposaŜenie.

370 Renata Ćwirzeń-Szymańska - Radna Miasta Opola Budowa oświetlenia przy Al. Przyjaźni 59 F-M 400 000 ITGK - Wniosek zasadny. Brak dokumentacji. 

371 Renata Ćwirzeń-Szymańska - Radna Miasta Opola
Budowa boiska przy Publicznej Katolickiej Szkole 
Podstawowej w Opolu ul. Olimpijska 2

OŚ - Nie planuje się budowy nowego boiska z uwagi na moŜliwość poddania istniejącego boiska 
rekultywacji przez uŜytkownika.

372 Adam Pieszczuk - Radny Miasta Opola
Dostosowanie I LO do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

350 000 OŚ - W 2011 r. wykonana zostanie dokumentacja techniczna.

373 Adam Pieszczuk - Radny Miasta Opola Wybudowanie windy w ratuszu 100 000

AG - W celu ułatwienia dostępu osobom niepełnosprawnym i starszym do wyŜszych kondygnacji 
budynku Ratusza, WAG w projekcie budŜetu na 2011r. zaplanował kwotę 
100.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania windy, w ramach 
etapu zadania "Budowa windy w Ratuszu".
B - Brak środków finansowych.

374 Adam Pieszczuk - Radny Miasta Opola

Dostosowanie basenu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych w Zespole Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi w Opolu przy 
ul. Hubala 2

OŚ - Basen jest  przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne w zakresie 
podstawowym (winda osobowa i wózek Jolly). Dalszy zakres przystosowania obiektu winien być 
określony.

375 Adam Pieszczuk - Radny Miasta Opola
PodwyŜszenie miejsc przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych w opolskim amfiteatrze

KSIT - Wniosek niezasadny. Projekt amfiteatru przewidział miejsca i podjazdy dla osób 
niepełnosprawnych. Inwestycja została zakończona. Nie ma moŜliwości dokonania modyfikacji - 
podwyŜszenia miejsc dla niepełnosprawnych.

376 Adam Pieszczuk - Radny Miasta Opola
Zatrudnienie psychologa w Ośrodku Readaptacji 
Społecznej "Szansa" w Opolu

PS - Zadanie zasadne. W Ośrodku Readaptacji Społecznej "Szansa" w Opolu mieszka obecnie 
130 osób, w tym 62 dzieci. Rodziny przebywające w Ośrodku to osoby po wielu traumatycznych 
przejściach, z określonymi problemami i deficytami. Kierowane są tam osoby po eksmisjach, 
wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, ofiary przemocy, osoby będące 
bezradnymi w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Wszystkie te rodziny wymagają 
indywidualnego wsparcia i pomocy psychologicznej. Praca psychologa w Ośrodku Readaptacji 
Społecznej "Szansa" w Opolu polegałby na budowaniu systemu wsparcia dla osób i rodzin, które 
znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej, a takŜe na udzielaniu wsparcia psychologicznego w 
podejmowaniu interwencji w środowisku.
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377 Adam Pieszczuk - Radny Miasta Opola
Budowa nowych mieszkań socjalnych dla osób 
najuboŜszych

ZZK - W "Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opola na lata 
2009-2013" zatwierdzonym uchwałą Nr LI/527/09 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2009r. 
przewidziano przekazywanie do uŜytku 30 lokali socjalnych rocznie. Czynione są starania, celem 
zabezpieczenia środków umoŜliwiających realizację budowy nowych budynków z lokalami 
socjalnymi lub adaptację istniejących budynków komunalnych na ten cel. W bieŜącym roku 
wystąpiono z wnioskiem o zabezpieczenie w budŜecie na 2012r. środków finansowych w  
wysokości 3.000.000 zł z przeznaczeniem na budowę i adaptację budynków na lokale socjalne 
oraz na zakup pomieszczeń socjalnych.

378 Adam Pieszczuk - Radny Miasta Opola
Dostosowanie i powiększenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi "Magnolia" w Opolu

PS - Wniosek uzasadniony. W związku z wejściem w Ŝycie rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy 
(Dz. U. Nr 238, poz. 1586), Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi "Magnolia" w Opolu, nie spełnia standardów, które winny być wprowadzone do 
dnia 31 grudnia 2014 roku. Obecnie Środowiskowy Dom Samopomocy udziela wsparcia dla 60 
osób dorosłych, z których połowa to osoby przewlekle psychicznie chore, druga połowa to osoby 
upośledzone umysłowo. Zadania realizowane są w obiekcie o powierzchni 300 m. W związku z 
powyŜszym nie spełnia standardów usług dotyczących powierzchni uŜytkowej przypadającej na 
jednego uczestnika, określonego w § 12 ust.2 ww. rozporządzenia. W wyniku przedstawienia 
Wojewodzie Opolskiemu do dnia 30 listopada 2011 roku planu działań umoŜliwiających 
dostosowanie Domu w celu osiągnięcia wymaganych standardów do dnia 31.12.2014 roku, 
niezbędne jest podjęcie stosownych działań dot. przebudowy lub rozbudowy istniejącego obiektu 
lub pozyskanie nowego obiektu z zasobów gminy Opole. Konieczność opracowania dokumentacji.

379 Adam Pieszczuk - Radny Miasta Opola

Poszerzenie istniejącej usługi przewozu osób 
niepełnosprawnych o drugiego busa oraz 
zobowiązanie firmy świadczącej usługę do 
pomocy w dostaniu się do samochodu osób 
niepełnosprawnych z mieszkania

PS - Zadanie nieuzasadnione. W trakcie realizacji usług transportowych dla osób 
niepełnosprawnych nie było przypadku odmowy zarówno przyjęcia zlecenia, jak równieŜ 
wykonania zlecenia przewozu osoby niepełnosprawnej przez firmę świadczącą usługę 
transportową. Osoba niepełnosprawna mająca kłopoty przy wyjściu z miejsca zamieszkania, 
moŜe korzystać z usług opiekuna, który ma prawo do bezpłatnego przejazdu z osobą 
niepełnosprawną. Bezpłatna pomoc ze strony kierowcy moŜe być świadczona wyłącznie przy 
wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu. JeŜeli osoba niepełnosprawna wymaga pomocy wolontariusza 
, moŜe zgłosić ten  fakt,  przy zamawianiu usługi transportowej. Wydział Polityki Społecznej złoŜy 
zapotrzebowanie na pracę wolontariusza w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu lub 
Polskim Czerwonym KrzyŜu.

380 Adam Pieszczuk - Radny Miasta Opola

Zapewnienie opieki i wsparcia osobom 
niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich 
opiekunom przez pracownika socjalnego 
w czasie pracy opiekunów

PS - Z uwagi na fakt, iŜ w mieście Opolu wiele osób posiadających znaczny stopień 
niepełnosprawności wymaga pomocy socjalnej, psychologicznej i finansowej istnieje konieczność 
zwiększenia dostępu tych osób do usług świadczonych przez pracownika socjalnego. W tym celu 
naleŜy zwiększyć liczbę pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Rodzinie w Opolu. Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 
U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późną. zm.) jeden pracownik socjalny powinien być zatrudniony 
na 2000 mieszkańców. Z informacji uzyskanych  z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Opolu wynika, Ŝe do osiągnięcia tego wymogu brakuje 5 etatów. 
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381 Adam Pieszczuk - Radny Miasta Opola
UmoŜliwienie dzieciom niepełnosprawnym 
uczestnictwa w półkoloniach organizowanych 
przez MłodzieŜowy Dom Kultury

OŚ - Wniosek zasadny. MłodzieŜowy Dom Kultury w Opolu corocznie organizuje w czasie 
wakacji półkolonie dla duŜej grupy dzieci pozostających w czasie wakacji w mieście. Dla 
przykładu w tym roku zorganizowano 8 turnusów, a w kaŜdym z nich uczestniczyło 90 dzieci. 
Koszty organizacji takich półkolonii są finansowane przez rodziców (wyŜywienie, program), 
natomiast MDK zatrudnia wychowawców, których wynagrodzenie jest finansowane z budŜetu 
placówki, a dodatkowych wychowawców - studentów w ramach środków przewidzianych na 
organizację wypoczynku letniego dzieci. UmoŜliwienie dzieciom niepełnosprawnym udziału w 
takiej formie wypoczynku wymagałoby zatrudnienia dodatkowych wychowawców.

382 Adam Pieszczuk - Radny Miasta Opola
Utworzenie opolskiej bazy informacji osób 
niepełnosprawnych

PS - Zadanie nieuzasadnione.  Na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola w zakładce Polityka 
Społeczna - niepełnosprawni, zamieszczane są aktualne informacje o podejmowanych 
działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Opolu, realizowanych przez Wydział 
Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, instytucje i organizacje pozarządowe działające na 
rzecz osób niepełnosprawnych. Ponadto Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola 
opracowuje Informator dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta Opola oraz ulotki. Materiały 
informacyjne zostaną sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych - koszty obsługi środków PFRON.

383 Adam Pieszczuk - Radny Miasta Opola
Wznowienie kursów autobusowych linii nr 15 na 
pętlę autobusową znajdującą się na ul. 
Wróblewskiego

50 000-70 000

K - Wniosek niezasadny. MZK Sp. z o.o. Opole tytułem realizacji Uchwały Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników Spółki otrzymuje dopłaty do kapitału rezerwowego na dany rok 
dokonywane przez Gminę Opole - jedynego Wspólnika Spółki, które przeznaczone są na 
działalność eksploatacyjną Spółki.Badanie popytu na usługę przewozową do przystanku przy 
ul.Wróblewskiego wykazało duŜy deficyt finansowy tego połączenia z uwagi na nikłe 
zainteresowanie pasaŜerów.

384 Adam Pieszczuk - Radny Miasta Opola Remont ul. Orzechowej
MZD - Remont nawierzchni jezdni zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania dróg w 
2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

385 Adam Pieszczuk - Radny Miasta Opola Remont chodnika przy ul. Wróblewskiego
MZD - Remont nawierzchni chodnika zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania dróg w 
2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

386 Adam Pieszczuk - Radny Miasta Opola
Prowadzenie badań diagnostycznych na 
obecność wirusa HIV, w Punkcie Konsultacyjno-
Diagnostycznym

PS - WciąŜ duŜym problemem klinicznym i epidemiologicznym jest późna wykrywalność zakaŜeń 
HIV. Wsparcie finansowe przez miasto Opole działań mających na celu prowadzenie badań 
diagnostycznych na obecność wirusa HIV w Punkcie Konsultacyjno Diagnostycznym przy 
Poradni PrzedmałŜeńskiej i Rodzinnej Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Opolu  jest uzasadnione.

387 Adam Pieszczuk - Radny Miasta Opola
Utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób 
starszych przy Domu Pomocy Społecznej dla 
Kombatantów w Opolu przy ul. Chmielowickiej 6

PS - Mając na uwadze potrzeby osób starszych, w tym prognozy demograficzne w zakresie 
wieku poprodukcyjnego oraz fakt, Ŝe na terenie Zaodrza nie ma Domu Dziennego Pobytu istnieje 
potrzebę powstania takiego domu. Jednak przy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w 
Opolu nie ma moŜliwości utworzenia Domu Dziennego Pobytu z uwagi na brak warunków 
lokalowych. 

388 Beata Kubica - Radna Miasta Opola
Remont drogi wewnętrznej na odcinku łączenia ul. 
Koszalińskiej przez ulicę Sieradzką do ulicy 
Bielskiej

20 000 MZD - Teren ten nie jest administrowany przez MZD.

389 Beata Kubica - Radna Miasta Opola
Dostosowanie dojazdu i parkowania przy "Galerii 
Biały Kruk" do potrzeb niepełnosprawnych

10 000
MZD - Konieczność wykonania analizy pod kątem moŜliwości terenowych. Brak dokumentacji 
technicznej. 
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390 Beata Kubica - Radna Miasta Opola
Utworzenie Centrum Recyklingu - Punktów 
Dobrowolnego Dostarczania Odpadów

450 000 450 000

ITGK - Zadanie nieuzasadnione. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, która  wejdzie w Ŝycie 01.01.2012r.  wprowadza szereg zmian dotyczących 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina ma za zadanie zaplanować nowy system 
gospodarki odpadami komunalnymi m.in. z uwzględnieniem spraw związanych z tworzeniem 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Gminy mają od dnia wejścia w Ŝycie 
ustawy 18 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów. Dopiero po wydaniu przepisów 
wykonawczych do ustawy będzie moŜliwe zaplanowanie nowego sytemu gospodarki odpadami 
komunalnymi oraz planowanie w budŜecie konkretnych zadań i kosztów z nimi związanych.

391 Beata Kubica - Radna Miasta Opola
Wprowadzenie Miejskiego Programu Opolska 
Rodzina 3+

500 000 500 000

PS - Zadanie zasadne. Program adresowany jest do rodziców trojga i więcej dzieci, dzieci z 
rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych z dzieckiem oraz rodzinnych domów 
dziecka-zamieszkałych na terenie miasta Opola. Program ten jest elementem polityki 
prorodzinnej realizowanej przez miasto Opole oraz narzędziem kształtujacym pozytywny 
wizerunek takich rodzin. W miarę postępowania procesów starzenia się społeczeństwa i spadku 
liczby urodzeń warto podejmować działania zmierzające do ułatwienia Ŝycia rodzinom 
wielodzietnym i poprawy wizerunku tych rodzin. Stworzenie takiego programu będzie miało na 
celu promowanie rodzin wielodzietnych, wspieranie ich rozwoju, stworzy mozliwość pełnego 
dostępu i uczestnictwa w Ŝyciu kulturalnym, sportowym i gospodarczym miasta Opola. Natomiast 
uczestnictwo w programie będzie dla potencjalnych partnerów szansą na zdobycie unikalnego 
odbiorcy oferowanych dóbr i usług, a takŜe krokiem w kierunku społecznej 
współodpowiedzialności. 

392 Beata Kubica - Radna Miasta Opola
Dofinansowanie przygotowania rodziców 
oczekujących narodzin dziecka do porodu i 
podjęcia ról rodzicielskich

60 000 60 000

PS - Wniosek zasadny. Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późną. zm.) istnieje moŜliwość udzielenia pomocy 
finansowej z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego innym jednostkom samorządu 
terytorialnego  w formie dotacji celowej. Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
Nad Matką  i Dzieckiem w Opolu jest zakładem opieki zdrowotnej, dla którego organem 
załoŜycielskim jest Sejmik Województwa Opolskiego. Wsparcie finansowe przez miasto Opole 
programu polityki zdrowotnej "Przygotowanie rodziców oczekujących narodzin dziecka do porodu 
i podjęcia ról rodzicielskich" realizowanego przez ww. placówkę jest zasadne. Miasto Opole 
finansuje ww. program w roku bieŜącym. Cieszy się on duŜym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców naszego miasta. 

393 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola

Przebudowa ulic: Dobra, Daleka, Cicha i Jasna 
(przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
budowa dróg wraz z przebudową linii 
napowietrznej z oświetleniem ulicznym)

3 000 000 B - Brak środków finansowych.

394 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola
Przebudowa ul. Budowlanych (odcinek 
ul. Harcerskiej do obwodnicy)

3 500 000 B - Brak środków finansowych.

395 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola
Przebudowa ul. Sobieskiego (od obwodnicy do 
Czarnowąs) - droga, oświetlenie drogowe

2 000 000 B - Brak środków finansowych.

396 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola
Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola 
oraz planu wdroŜenia w Ŝycie

350 000
OŚiR - Realizacja zadania jest wymogiem ustawowym - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (tj. z 2008 Nr 25, poz. 150 ze zm) - art.117 i 118

397 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola
Przebudowa Ronda (ciągów pieszych, 
drogowych, oświetlenia drogowego)

1 500 000
MZD - Remont nawierzchni jezdni "Ronda" zostanie wykonany w 2011roku , pozostały zakres 
rzeczowy zadania wykonany będzie w 2012 w ramach posiadanych środków. 
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398 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola

Przebudowa ul. Sądowej, Sienkiewicza (do 
Drzymały) oświetlenie drogowe, chodniki, 
przebudowa nawierzchni na odcinku 
ul. Luboszyckiej - Drzymały wraz z chodnikami

2 000 000
MZD - Remont nawierzchni jezdni ulic Sądowej i Sienkiewicza został juŜ wykonany, natomiast 
remont nawierzchni chodników tych ulic moŜliwy jest do zrealizowania po 2012 roku.

399 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola
Przebudowa ulic: Pułaskiego (od Nysy ŁuŜyckiej 
do Andersa), Luboszycka (wokół skweru 
przychodni) - chodniki i oświetlenia

1 500 000 MZD - Konieczność dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

400 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola
Remont zieleni w obszarze ulic: Waryńskiego - 
przychodnia, Pułaskiego, Luboszycka 
(z uwzględnieniem placu zabaw, fontanny, ławek)

1 000 000

OŚiR - Z uwagi na kolejne działania związane z przebudową i rewitalizacją obiektów parkowo-
rekreacyjnych na terenie miasta, teren ten jest przewidziany do przebudowy w latach następnych. 
W pierwszej kolejności realizowane są zadania, dla których opracowano dokumentację 
techniczną wraz z uzgodnieniami. Po przebudowie terenu zieleni przy Pl. Piłsudskiego wraz z 
fontanną, następne w kolejności są: przebudowa placu Mickiewicza (koszt około 4 mln zł) i 
przebudowa fontanny przy placu Kazimierza oraz opracowanie dokumentacji na budowę nowego 
parku na Wyspie Bolko. Drobne remonty na terenach zieleni urządzonej są wykonywane w 
ramach bieŜącego ich utrzymania.

401 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola

Modernizacja oświetlenia miasta Opola 
(ujednolicenie światła - barwy jak Ozimska) 
w ciągach: Wrocławska, Niemodlińska, Oleska, 
Reymonta, Katowicka)

4 000 000
-5 000 000

ITGK - Zadanie nieuzasadnione. Tam, gdzie zachodzi konieczność oświetlenie jest sukcesywnie 
modernizowane. Do czasu wyeksploatowania urządzeń, które są własnością firmy TAURON 
niezasadna jest budowa oświetlenia na tych ulicach.

402 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola
Remont ul. J. Kani (budowa oświetlenia i 
chodników przy ul. J. Kani - kontynuacja remontu 
drogi)

500 000
MZD - Wniosek zasadny. Zadanie moŜliwe do realizacji po 2012 roku w zakresie  remontu  
chodników i budowy oświetlenia, w miarę posiadania środków finansowych.

403 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola

Włączenie się w zadania województwa i gmin 
sąsiedzkich (uczestnictwo w kosztach Projektu i 
ich realizacji) w sprawie lepszego 
skomunikowania Opola z autostradą: od Dąbrowy 
Niemodlińskiej i od Prószkowa

MZD - Wniosek zasadny. Zadanie moŜliwe jest do realizacji po uprzednim zawarciu porozumień z 
Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Rozmowy 
na ten temat są prowadzone.

404 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola

Podjęcie realizacji jednego z projektów 
zagospodarowujących pl. Kopernika w ramach 
prac projektowych parkingu podziemnego i 
zagospodarowanie części naziemnej i skweru

2 500 000

GIPM - Zagospodarowanie płyty placu Kopernika miało zostać wykonane w ramach realizacji 
budowy podziemnego parkingu w formule partnerstwa publiczno - prywatnego. JednakŜe z 
wykonanej analizy prawno – ekonomicznej (studium wykonalności) wariantów realizacji inwestycji 
pn.  „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w 
Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu jako przestrzeni publicznej” wynika, Ŝe  
przeznaczone przez Gminę Opole na realizację przedsięwzięcia środki w wysokości 5 mln zł jako 
wkład własny partnera publicznego są niewystarczające dla zapewnienia opłacalności 
przedsięwzięcia dla partnera prywatnego. Realizacja inwestycji przez gminę szacowana była na 
co najmniej 33 mln zł brutto. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tej 
części miasta budowę parkingu podziemnego więc zagospodarowanie placu Kopernika bez 
parkingu jest niecelowe.

405 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola

Opracowanie planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obwodnicy (pomiędzy 
ul. Wrocławską, Niemodlińską, ZboŜową 
a granicą gminy Opole)

200 000
BU - W trakcie opracowywania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów 
w rejonie ul. ZboŜowej. Obejmuje on teren określony we wniosku. Zakończenie procedury 
sporządzania mpzp planuje się w czwartym kwartale 2011 roku.

406 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola

Przebudowa ulic: Zamiejskiej, Kokota, 
Kolbuszowskiego, Kulczyńskiego, Kotarbińskiego, 
Banacha, Piwarskiego, Romera, Taszyckiego, 
Tatarkiewicza

4 000 000
-5 000 000

MZD - Wniosek zasadny. Zadanie jest moŜliwe do realizacji po 2012 roku .
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407 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola Modernizacja oświetlenia ul. Ściegiennego 600 000 148 000
ITGK - Wniosek uzasadniony. Kompletna dokumentacja projektowo-techniczna. Konieczne 
wybudowanie oświetlenia z uwagi na duŜy ruch samochodowy i pieszy.

408 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola
Remont nawierzchni Al. Przyjaźni na odcinku od 
ul. Torowej do ul. Marka z Jemielnicy

1 000 000 MZD - Dokumentacja w trakcie opracowania. Planowany termin zakończenia - październik 2011r.

409 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola
Opracowanie dokumentacji na zbiorniki wód 
opadowych w rejonie obwodnicy Północnej, ul. 
Partyzanckiej i Wrocławskiej

300 000
ITGK - Wniosek sformułowany nieprecyzyjnie, brak podstaw do opracowania dokumentacji . 
Wody opadowe z ulic będących własnością miasta Opola odprowadzane są systemem 
kanalizacji deszczowej do odbiornika.

410 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola Budowa mini placów zabaw w Opolu 200 000 60 000

ZZK - Zadanie zasadne.  Z uwagi na duŜe zainteresowanie mieszkańców budową placów zabaw 
i jednocześnie istniejące ograniczenia przestrzenne wynikające z wymogów przepisów 
rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002r.(Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.690 z późn.zm.) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (odległość placów 
zabaw od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 10m), 
zasadnym jest tworzenie niewielkich placów zabaw z pojedynczymi urządzeniami zabawowymi. 

411 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola Budowa Ŝłobka i przedszkola w Opolu

PS - Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku dla lat 3 (Dz. U. Nr 
45, poz.235) Ŝłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić osoby fizyczne, osoby prawne i 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Jak wynika z art. 60 ww. ustawy, 
który stanowi, iz podmioty prowadzące Ŝłobki i kluby dziecięce mogą otrzymywać na kaŜde 
dziecko objęte opieką dotację celową z budŜetu gminy, Rada Miasta Opola podjęła Uchwałę Nr 
XII/173/11 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej 
dla podmiotów prowadzących Ŝłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Opola. W związku z 
powyŜszym przedmiotowa uchwała przyczyni się do zwiększenia: liczby niepublicznych 
podmiotów prowadzących Ŝłobki i kluby dziecięce na terenie miasta Opola, liczby dzieci w wieku 
od ukończenia 20 tygodnia Ŝycia do 3 lat objętych opieką w Ŝłobku i klubie dzicięcym, miejsc 
pracy dla opiekunek dzicięcych oraz aktywnosci zwodowej osób, które z uwagi na brak miejsc w 
Ŝłobkach pozostawały w domach.Nie ma wiec konieczności budowy nowego Ŝłobka w mieście 
Opolu.

412 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola
Opracowanie dokumentacji budowy ronda, 
skrzyŜowanie ul. Luboszyckiej i Chabry

MZD - Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

413 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola
Remont nawierzchni, chodników i oświetlenia 
ul. Grunwaldzkiej

2 000 000
MZD - Remont nawierzchni chodnika i oświetlenia zostanie wykonany w ramach bieŜącego 
utrzymania dróg w 2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

414 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola
Modernizacja oświetlenia ul. 1 Maja na odcinku 
od ul. Katowickiej do ul. Reymonta

800 000
ITGK - Wniosek nieuzasadniony. Ulica 1 Maja na odcinku od ul. Katowickiej do Reymonta 
posiada nowe, sprawne oświetlenie.

415 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola
Modernizacja oświetlenia ul. Nysy ŁuŜyckiej, 
ul. Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej

2 500 000
ITGK - Oświetlenie ulic Nysy ŁuŜyckiej, ul. Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej stanowi 
majątek firmy TAURON i w związku z tym prowadzenie prac modernizacyjnych oświetlenia przez 
miasto Opole jest niezasadne.

416 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola
Modernizacja oświetlenia na odcinku 
Pl.Piłsudskiego - ul. Nysy ŁuŜyckiej

ITGK - Oświetlenie ulic na odcinku od ul. Piłsudskiego do Nysy ŁuŜyckiej stanowi majątek firmy 
TAURON i w związku z tym prowadzenie prac modernizacyjnych oświetlenia przez miasto Opole 
jest niezasadne.

417 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola Zwiększenie ilości koszy na psie odchody

OŚiR - Zadanie realizowane jest w ramach wyposaŜania terenów zieleni urządzonej, będącej w 
zasobach WOŚiR oraz Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. KaŜdorazowo zarządca nieruchomości 
jest odpowiedzialny za wyposaŜenie jej w urządzenia do zbierania odpadów, w tym teŜ 
nieczystości po psach (spółdzielnie, wspólnoty itp.). Ponadto regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta dopuszcza moŜliwość pozbywania sie tego typu odpadów w 
szczelnych workach do zwykłych koszy. W 2012 roku budowany będzie nowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi. Zadanie moŜliwe do realizacji po wprowadzeniu ww. systemu.
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418 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola
Remont i modernizacja Małego Rynku (drogi, 
chodniki, oświetlenie, zieleń)

1 000 000
MZD - Wniosek zasadny. Realizacja zadania po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego przez 
Urząd Miasta Opola.

419 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola Toropol - wymiana pokrycia dachowego 2 500 000 3 480 000
KSIT - Zadanie zasadne. Po wieloletniej eksploatacji elementy pokrycia dachu skorodowane, 
powodują przecieki wody na płytę lodowiska. Częściowo zniszczona stolarka okienna.

420 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola

Toropol - naprawa lub wymiana agregatów 
nawiewowo - klimatyzacyjnych hali, przebudowa 
wnętrz układu szatni, doszklenie obiektu, 
oświetlenie lodowiska i nagłośnienie, siedziska 
widowni - montaŜ dźwiękowego systemu ppoŜ.

1 000 000 700 000
KSIT - Sztuczne lodowisko od lat nie było poddane powaŜnym remontom w związku z czym, stan 
niektórych pomieszczeń, a zwłaszcza szatni, jest w bardzo złym stanie.

421 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola
Toropol - przebudowa pomieszczeń hotelowych 
i biurowych

250 000
KSIT - Proponuje się przebudowę pomieszczeń po wykonaniu remontów obiektów sportowych. 
Przewidywany termin remontu 2015r..

422 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola Toropol - remont maszynowni 750 000 80 000
KSIT - Zadanie zasadne. Zakres remontowy maszynowni sztucznego lodowiska powinien objąć 
jedynie wymianę odolejacza, likwidację i montaŜ nowego zbiornika na amoniak oraz modernizację 
automatyki. Wystarczająca jest kwota 80.000 zł.

423 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola
Hipodrom i kryta ujeŜdŜalnia ul. Wrocławska - 
(wymiana pokrycia dachu z eternitu, wymiana 
okien w stajni i ujeŜdŜalni)

500 000 KSIT - Zadanie zrealizowano w roku 2010.

424 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola
Stadion śuŜlowy - opracowanie pełnej 
dokumentacji wraz z harmonogramem  realizacji 
zadania oraz kontynuacja prac modernizacyjnych

1 200 000 300 000 KSIT - Zadanie zasadne, wpisane w strategię rozwoju infrastruktury sportowej w Opolu.

425 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola
Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie szkół 
w ramach programu "Orlik" PSP nr 7 
i PSP nr 16

700 000 700 000
OŚ - Przeszkodą w realizacji zadania jest wielkość terenu  przeznaczonego na obiekty sportowe 
zarówno w PSP 16 jak i PSP 7, która  nie pozwala na realizację kompleksów sportowych typu  
"Orlik".

426 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola
Wymiana starej części ogrodzenia stadionu 
im. Opolskich Olimpijczyków 

60 000 85 000
KSIT - Zadanie uzasadnione. Nowoczesny stadion posiada stare zniszczone ogrodzenie, które 
zdecydowanie pogarsza estetykę obiektu.

427 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola

Kryta pływalnia "Akwarium" - prace remontowo - 
naprawcze, nowe pokrycie dachu, podjazd dla 
niepełnosprawnych, strop podwieszany, 
klimatyzacja, szafki

500 000 630 000
KSIT - Zadanie zasadne. Zakres prac niezbędny do wykonania z uwagi na wyeksploatowanie 
tych elementów pływalni. 

428 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola
Basen letni "Błękitna fala"- prace remontowo - 
naprawcze

130 000 500 000
KSIT - Zadanie zasadne. Koszt koniecznego uszczelnienia zapobiegającego wyciekom wody to 
500.000 zł.

429 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola
Hala Widowiskowo-Sportowa - remont obiektu 
i otoczenia 

20 000 000 7 600 000
KSIT - Prace konieczne do wykonania celem moŜliwości organizacji w hali imprez masowych. 
Pozostałe prace takie jak remont instalacji c.o. i wod-kan. oraz remont parkingu i areny właściwy 
do wykonania w latach następnych.

430 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola
Stadion Miejski ul. Oleska - płyta boiska, budynek 
klubowy, oświetlenie

4 500 000 450 000
KSIT - Do WPF wpisana jest budowa trybuny północnej. Zadanie zasadne tylko w części 
wymiany spalonych Ŝarówek.

431 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola Kort tenisowy pl. Teatralny 100 000 100 000
KSIT - Zadanie zasadne. Zakup kontenera szatniowego zlikwiduje brak zaplecza dla osób 
korzystających z kortów.

432 Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola Korty ul. Oleska - budynek, widownia 650 000 KSIT - Zadanie niezasadne. Korty zostaną przekazane w dzierŜawę w drodze przetargu.

433
Klub Radnych "Sojusz Lewicy Demokratycznej" Rady 
Miasta Opola

Kontynuacja zadań inwestycyjno-remontowych, 
rozpoczętych w 2005 r. na Stadionie śuŜlowym w 
Opolu, przy ul. Wschodniej

800 000 300 000 KSIT - Zadanie wpisane w strategię rozwoju infrastruktury sportowej Gminy Opole.
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434
Klub Radnych "Sojusz Lewicy Demokratycznej" Rady 
Miasta Opola

Budowa mostu nad Kanałem Ulgi w ciągu 
ul. Niemodlińskiej, wraz z przebudową układu 
komunikacyjnego

35 000 000 2 500 000 MZD - Projekt budowlany w posiadaniu MZD. Brak projektu wykonawczego.

435
Klub Radnych "Sojusz Lewicy Demokratycznej" Rady 
Miasta Opola

Przebudowa układu komunikacyjnego łączącego 
osiedla Armii Krajowej i Chabry, za śródmieściem 
Opola

500 000 MZD - Konieczność opracowania dokumentacji.

436
Klub Radnych "Sojusz Lewicy Demokratycznej" Rady 
Miasta Opola

Przebudowa Placu Kopernika 2 500 000

GIPM - Zagospodarowanie płyty placu Kopernika miało zostać wykonane w ramach realizacji 
budowy podziemnego parkingu w formule partnerstwa publiczno - prywatnego. JednakŜe z 
wykonanej analizy prawno – ekonomicznej (studium wykonalności) wariantów realizacji inwestycji 
pn.  „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w 
Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu jako przestrzeni publicznej” wynika, Ŝe  
przeznaczone przez Gminę Opole na realizację przedsięwzięcia środki w wysokości 5 mln zł jako 
wkład własny partnera publicznego są niewystarczające dla zapewnienia opłacalności 
przedsięwzięcia dla partnera prywatnego. Realizacja inwestycji przez gminę szacowana była na 
co najmniej 33 mln zł brutto. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tej 
części miasta budowę parkingu podziemnego więc zagospodarowanie placu Kopernika bez 
parkingu jest niecelowe.

437
Klub Radnych "Sojusz Lewicy Demokratycznej" Rady 
Miasta Opola

Przygotowanie koncepcji zagospodarowanie 
Wyspy Bolko - w całości na potrzeby Ogrodu 
Zoologicznego

500 000

OŚiR - Wniosek jest niezgodny z załoŜeniami do mpzp i opracowanego programu funkcjonalno-
uŜytkowego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Opola na lata 2007-2015. 
Rewitalizacja parku na Wyspie Bolko jest realizowana przez WITiGK w systemie zaprojektuj i 
wybuduj. Termin realizacji lata 2011-2012. Zadanie dofinansowane ze środków UE.

438
Klub Radnych "Sojusz Lewicy Demokratycznej" Rady 
Miasta Opola

Utworzenie i prowadzenie Domu Dziennego 
Pobytu "na Zaodrzu"

500 000

PS - Ze względu na stale rosnącą liczbę mieszkańców miasta Opola będących w wieku 
emerytalnym oraz wysokie koszty, jakie gmina Opole ponosi z tytułu odpłatności za pobyt osób 
starszych i niepełnosprawnych w Domach Pomocy Społecznej (średnio 1.300 zł miesięcznie 
gmina Opole dopłaca do kaŜdego mieszkańca) naleŜy rozwinąć sieć placówek wsparcia 
dziennego. Proponowane formy mają na celu utrzymanie starszego człowieka jak najdłuŜej w 
zdolności do samoobsługi i we własnym środowisku. W mieście Opolu funkcjonują trzy Domy 
Dziennego Pobytu: w dzielnicy Malinka, Śródmieście, Armii Krajowej, natomiast w dzielnicy 
Zaodrze brakuje takiej placówki. Funkcjonujące Domy Dziennego Pobytu są zbyt oddalone od tej 
części miasta. Ponadto ilość miejsc ww placówkach jest ograniczona. 

439
Klub Radnych "Sojusz Lewicy Demokratycznej" Rady 
Miasta Opola

Opracowanie koncepcji działania i dokumentacji 
budowy Domu Pomocy Społecznej dla Osób 
Niepełnosprawnych

600 000

PS - Do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu kierowane są osoby  w podeszłym 
wieku i przewlekle somatycznie chore zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego Nr 12/2010. 
Prognozy demograficzne wskazują na zwiększenie się liczby osób starszych 
w najbliŜszych latach. Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 
niepełnosprawności mają prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Na przestrzeni 
ostatnich lat obserwujemy duŜe zainteresowanie uzyskaniem miejsca w Domu Pomocy 
Społecznej dla Kombatantów w Opolu. Na dzień dzisiejszy w kolejce  na miejsce czeka 19 osób, 
które posiadają decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o umieszczeniu w DPS, z tego 6 
osób przewlekle somatycznie chorych i 13 osób w podeszłym wieku. Większość z nich posiada 
orzeczenie o niepełnosprawności.  Rzeczywista liczba osób potrzebujących tego typu opieki jest 
znacznie wyŜsza. W części wschodniej DPS na terenie ogrodu moŜliwa byłaby lokalizacja 
samodzielnego domu pomocy społecznej dla 50 osób niepełnosprawnych fizycznie. 
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440
Klub Radnych "Sojusz Lewicy Demokratycznej" Rady 
Miasta Opola

Opracowanie dokumentacji i realizacji zadania 
"Winda w ratuszu"

800 000 100 000

AG - W celu ułatwienia dostępu osobom niepełnosprawnym i starszym do wyŜszych kondygnacji 
budynku Ratusza, WAG w projekcie budŜetu na 2011r. zaplanował kwotę 
100.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania windy, w ramach 
etapu zadania "Budowa windy w Ratuszu".
B - Brak środków finansowych.

441
Klub Radnych "Sojusz Lewicy Demokratycznej" Rady 
Miasta Opola

Opracowanie koncepcji wykonania zadaszenia 
nad widownią Amfiteatru "Tysiąclecia" w Opolu

300 000

KSIT - W 2011 r. przed 48 Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu  zakończono 
realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki 
poprzez  przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu" o wartości kosztorysowej 35.000.000 zł. 
Aktualnie na terenie Amfiteatru prowadzone są prace związane z budową i wyposaŜeniem 
pomieszczeń Muzeum Polskiej Piosenki. Planowane zakończenie zadania o wartości 
kosztorysowej 7.500.000 zł. nastąpi w 2012 r. Wniosek moŜliwy do uwzględnienia po 
zakończeniu budowy Muzeum Polskiej Piosenki.

442
Klub Radnych "Sojusz Lewicy Demokratycznej" Rady 
Miasta Opola

Zakup nowych zbiorów do księgozbioru 
i mediateki

1 000 000 200 000 B - Brak środków finansowych.

443
Klub Radnych "Sojusz Lewicy Demokratycznej" Rady 
Miasta Opola

Realizacja zadań inwestycyjno-remontowych 
w miejskich Ŝłobkach: Nr 2, Nr 9, Pomnik Matki 
Polki - I etap

10 000 000 11 079 035

PS - Do istotnych zadań własnych gminy naleŜy utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń 
uŜyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, do których zaliczane są gminne Ŝłobki. 
Wymienione obiekty wybudowane zostały około 30 lat temu, a realizowane remonty bieŜące juŜ 
nie wystraczają by mogły zostać spełnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci. Od lat 
ww. obiekty, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 wymagają 
remontów kapitalnych, modernizacji, a takŜe inwestycji w zakresie poszerzenia bazy lokalowej. 
Ponadto z uwagi na opinie i zalecenia w zakresie warunków wymaganych rozporządzeniam 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r.  w sprawie wymagan lokalowych i 
sanitarnych dotyczących Ŝłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz.367), a wydanymi przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Komendanta Miejskiego 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Opolu konieczne jest przeprowadzenie remontów placówek. 
Posiadana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymaga aktualizacji.

444 Małgorzata Sekula - Radna Miasta Opola
Remont ulicy Oświęcimskiej na odcinku 
od ul. Dunikowskiego do ul. Metalowej

3 730 000 MZD - Konieczność opracowania dokumentacji.

445 Małgorzata Sekula - Radna Miasta Opola
Remont ulicy Popiełuszki na odcinku od hurtowni 
"Gaja" do skrzyŜowania ulicy Gorzołki 
i Oświęcimskiej

150 000 MZD - Konieczność opracowania dokumentacji.

446 Małgorzata Sekula - Radna Miasta Opola
Remont ulicy Marka z Jemielnicy na odcinku od 
budynku nr 9 do przejazdu kolejowego przy 
ul. Alei Przyjaźni

MZD - Remont tej ulicy jest moŜliwy do wykonania w ramach bieŜącego utrzymania dróg w 2012 
roku, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków finansowych w budŜecie 
Miasta.

447 Małgorzata Sekula - Radna Miasta Opola
Remont ulicy Złotej na odcinku od nr 18 do ulicy 
Metalowej wraz z chodnikami

3 099 020
MZD - Dokumentacja w posiadaniu MZD wraz z waŜnym pozwoleniem na budowę. Jest to 
kontynuacja zadania - dokończenie przebudowy ul.Złotej i Niklowej.

448 Małgorzata Sekula - Radna Miasta Opola
Wykonanie kanalizacji deszczowej na całym 
odcinku ulicy Metalowej

140 000

ITGK - Wniosek zasadny i zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
Groszowice-Metalchem w Opolu, przyjętym Uchwałą NR XI/105/07 Rady Miasta Opola z dnia 
26.04.2007 r., który zakłada odprowadzania wód opadowych z budynków, dojazdów o 
utwardzonej nawierzchni do systemu kanalizacji deszczowej. Projekt odwodnienia ul. Metalowej 
moŜliwy będzie do zrealizowania w zaleŜności od posiadanych środków finansowych 
przeznaczonych na "dokumentację przyszłościową" w 2012 roku. Plan dopuszcza 
zagospodarowanie wód opadowych w obrębie działki właściciela posesji do czasu realizacji 
zbiorczej kanalizacji deszczowej.
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449 Małgorzata Sekula - Radna Miasta Opola
Zmiana organizacji ruchu na ulicy Metalowej- 
przywrócenie dwóch kierunków jazdy

ITGK - Wniosek niezasadny. Szerokość ul. Metalowej w liniach rozgraniczających wynosi 3,9 m i 
jest zbyt mała, aby mogły się po niej poruszać pojazdy w obu kierunkach. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami minimalna szerokość drogi dwukierunkowej to 4,5 m oraz pobocza 2 
x 0,75 m. 

450 Małgorzata Sekula - Radna Miasta Opola
Remont ulicy Aleja Przyjaźni na całym odcinku 
wraz z chodnikiem dla pieszych i oświetleniem

2 000 000 MZD - Dokumentacja w trakcie opracowania. Planowany termin zakończenia - październik 2011r.

451 Małgorzata Sekula - Radna Miasta Opola

Remont ulic: Wyzwolenia, Paderewskiego, 
Einsteina oraz prostopadłego do tych ulic odcinka 
ul. Wschodniej, a takŜe ustawienie małych koszy 
na śmieci na parkingu przy Stadionie śuŜlowym

MZD - Remont nawierzchni jezdni zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania dróg w 
2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

452 Małgorzata Sekula - Radna Miasta Opola
Budowa parkingu dla samochodów i rowerów przy 
skrzyŜowaniu ulic Strzeleckiej i Leśmiana

MZD - Konieczność wykonania analizy pod kątem moŜliwości terenowych. Brak dokumentacji 
technicznej. 

453 Małgorzata Sekula - Radna Miasta Opola
Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na 
osiedlach przy ul. Oświęcimskiej i Złotej

ZZK - Na osiedlu przy ul. Oświęcimskiej i Złotej znajdują się juŜ place zabaw naleŜące do 
wspólnot mieszkaniowych oraz dwa place zabaw stanowiące własność Gminy Opole. Dokonano 
naprawy urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw przy ul. Srebrnej - Złotej. W 
przyszłości place te będą uzupełniane o kolejne urządzenia zabawowe w miarę pozyskiwanych 
środków na ten cel.

454 Małgorzata Sekula - Radna Miasta Opola
Utworzenie funkcjonującego przez całą dobę 
posterunku StraŜy Miejskiej w budynku 
noclegowni na ul. Popiełuszki

ZK - Zadanie niezasadne. Wniosek nie moŜe być zrealizowany ze względu na małą liczbę 
funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej przy obecnym stanie zatrudnienia, którzy mogliby zrealizować to 
zadanie w sposób wskazany we wniosku. Ponadto miejsce to jest monitorowane przez 
dzielnicowego StraŜy Miejskiej oraz patrole interwencyjne przez całą dobę w zaleŜności od 
zgłaszanych interwencji.

OŚiR - Teren kamionki Piast został ogrodzony od ul. Wapiennej. Obszar kamionki oraz tereny 
zieleni są oczyszczane i utrzymywane w ramach prac interwencyjnych. Kwota wydatkowana 
rocznie na interwencyjne utrzymywanie wszystkich terenów miejskich  wynosi 250.000 zł. Z uwagi 
na uwarunkowania związane z ukształtowaniem terenu, jedynie obszar usytuowany od strony ul. 
Armii Krajowej moŜe być przeznaczony pod usługi rekreacyjne. Nieruchomość znajdująca się w 
pobliŜu kamieniołomu, usytuowana we wskazanej wyŜej lokalizacji jest przeznaczona do 
zagospodarowania przez inwestora zewnętrznego. Z dokumentu pn. "Zmiana studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola" wynika, Ŝe teren 
kamieniołomu leŜy w strefie mieszkaniowo-usługowej. 

Realizacja ścieŜek rowerowych na powyŜszym obszarze i powiązanie ich z systemem zieleni jest 
nieobowiązujacym postulatem, ujętym w ww. dokumencie. Ponadto Kamionka Piast jest objęta 
ochroną prawną w formie uŜytku ekologicznego, na mocy uchwały Nr LXXII/778/10 Rady Miasta 
Opola z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustanowienia uŜytku ekologicznego o nazwie 
"Kamionka Piast". W stosunku do uŜytku ekologicznego wprowadzono następujące zakazy: 
niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru; wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzeźbę terenu, uszkadzania i zanieczyszczania gleby;zbioru, niszczenia, 
uszkadzania roślin i grzybów, występujących na terenie kamionki. W związku z powyŜszym 
moŜliwości zagospodarowania ww. terenu są ograniczone.

455 Małgorzata Sekula - Radna Miasta Opola
Zagospodarowanie terenów zielonych nad 
kamionką Piast oraz samej kamionki
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456 Małgorzata Sekula - Radna Miasta Opola Budowa budynków socjalnych

ZZK - W "Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opola na lata 
2009-2013" zatwierdzonym uchwałą Nr LI/527/09 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2009r. 
przewidziano przekazywanie do uŜytku 30 lokali socjalnych rocznie. Czynione są starania, celem 
zabezpieczenia środków umoŜliwiających realizację budowy nowych budynków z lokalami 
socjalnymi lub adaptacji istniejących budynków komunalnych na ten cel.         

457 Małgorzata Sekula - Radna Miasta Opola
Odtworzenie rowów odwadniających, zbierających 
deszczówkę i wody gruntowe na ul. Górniczej

MZD - Odtworzenie rowów odwadniających jest moŜliwe do wykonania w ramach bieŜącego 
utrzymania dróg w 2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

458 Małgorzata Sekula - Radna Miasta Opola
Zagospodarowanie tzw. grądu grudzickiego na 
ogólnodostępny park

OŚiR - Przedmiotowy teren jest ogólnodostępny i został ustanowiony uŜytkiem ekologicznym 
Uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 15.12.2011 r. Celem ustanowienia uŜytku ekologicznego jest 
ochrona obszaru o wybitnych walorach przyrodniczych, związanych z zachowaniem ekosytstemu 
grądu ze stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków roślin. Nadrzędną funkcją ww. terenu 
jest funkcja edukacyjna, a nie rekreacyjna (zakres ochrony czynnej obejmuje m.in.: ograniczenie 
penetracji turystyczno-rekreacyjnej wnętrza kompleksu). Cytowana powyŜej uchwała wprowadza 
zakazy m.in.: niszczenia, uszkadzania lub przekształcania terenu, wykonywania prac ziemnych 
trwale przekształcających rzeźbę terenu, zmiany sposobu uŜytkowania ziemi i in.

459 Małgorzata Sekula - Radna Miasta Opola
Opracowanie koncepcji zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego przez gminę Opole

ITGK - Koncepcja jest opracowana. W oparciu o tę koncepcję został zlecony do opracowania 
projekt ochrony przeciwpowodziowej obejmujący rozbudowę, przebudowę i dobudowę wału 
przeciwpowodziowego Metalchem w km 0 + 000 ÷ 3 + 627 oraz od portu do osiedla Metalchem tj. 
w km 0 + 000 ÷ 760.

460 Małgorzata Sekula - Radna Miasta Opola
Zabezpieczenie środków finansowych na 
realizację zadania: "Karta DuŜej Rodziny - 
Opolska Rodzina 3+"

PS - Polityka prorodzinna powinna być integralną częścią polityki społecznej w Opolu. Program 
"Opolska Rodzina 3+" jest elementem tej polityki. Program adresowany jest do rodziców trojga i 
więcej dzieci, dzieci z rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych z dzieckiem oraz 
rodzinnych domów dziecka na terenie miasta Opola. Program ten jest elementem polityki 
prorodzinnej realizowanej przez miasto Opole oraz narzędziem kształtujacym pozytywny 
wizerunek takich rodzin. W miarę postępowania procesów starzenia się społeczeństwa i spadku 
liczby urodzeń warto podjmować działania zmierzające do ułatwienia Ŝycia rodzinom 
wielodzietnym i poprawy wizerunku tych rodzin. Stworzenie takiego programu będzie miało na 
celu promowanie rodzin wielodzietnych i wspieranie ich rozwoju. Będzie stwrzało mozliwość 
pełnego dostępu i uczestnictwa w Ŝyciu kulturalnym, sportowym i gospodarczym miasta Opola. 
Natomiast uczestnictwo w programie będzie dla potencjalnych partnerów szansą na zdobycie 
unikalnego odbiorcy oferowanych dóbr i usług, a takŜe krokiem w kierunku społecznej 
współodpowiedzialności. 

461 Małgorzata Sekula - Radna Miasta Opola

Zabezpieczenie środków finansowych na 
realizację waloryzacji płac pracowników 
administracji i obsługi szkół i placówek 
oświatowych minimum 50 zł.

B - Brak środków finansowych.

462 Klub Radnych "Razem dla Opola"
Kontynuacja budowy ul. Groszowickiej, przy PSP 
nr 26, wraz z chodnikami

MZD - Wniosek zasadny - zadanie jest moŜliwe do realizacji po 2012 roku.

463 Klub Radnych "Razem dla Opola"
Budowa chodników oraz ścieŜki rowerowej 
wzdłuŜ ul. Strzeleckiej na wysokości 
ul. Królowej Jadwigi

MZD - Wniosek zasadny - zadanie jest moŜliwe do realizacji po 2012 roku .Konieczność 
opracowania dokumentacji.

464 Klub Radnych "Razem dla Opola"
Budowa ulicy na odcinku łączącym ul. Prostą 
z ul. Kremsera i ul. Gombrowicza

MZD - Wniosek zasadny - zadanie jest moŜliwe do realizacji po 2012 roku .Konieczność 
opracowania dokumentacji.
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465 Klub Radnych "Razem dla Opola"
Oświetlenie okolicy placu zabaw połoŜonego 
w okolicy ul. Gombrowicza i Kremsera

ZZK - Zadanie nieuzasadnione. Place zabaw usytuowane na terenach Gminy Opole nie są 
oświetlane, ze względu na brak takiej konieczności. Obiekty takie wykorzystywane są przez 
najmłodszych w godzinach dziennych, co nie powoduje konieczności do ich przystosowania do 
uŜytkowania po zmierzchu.

466 Klub Radnych "Razem dla Opola"
Ogrodzenie terenu oraz budowa boiska 
trawiastego przy PSP nr 26

OŚ - Boisko nadaje się do rekultywacji - zgodnie z "Koncepcją poprawy bazy sportowo-
rekreacyjnej placówek oświatowych - rozbudowa małych sal gimnastycznych, budowa boisk 
wielofunkcyjnych" planowanej po roku 2012. Nie planowano budowy ogrodzenia.

467 Klub Radnych "Razem dla Opola"
Utworzenie funduszu na konkurs "Odmień swoje 
podwórko"

200 000
ZZK -  Ze względu na ograniczone środki finansowe przeznaczone na remont i 
zagospodarowanie podwórek stanowiących własność Gminy Opole, trudnym zadaniem staje się 
wygospodarowanie kwoty 200.000 zł na fundusze konkursowe.  

468 Klub Radnych "Razem dla Opola" Remont ul. Niedziałkowskiego
MZD - Wniosek zasadny - zadanie jest moŜliwe do realizacji po 2012 roku .Konieczność 
opracowania dokumentacji.

469 Klub Radnych "Razem dla Opola" Dokończenie oświetlenia ul. Kropidły 35 000
ITGK - Brak dokumentacji. Zadanie zasadne w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i 
uŜytkowników ulic.

470 Klub Radnych "Razem dla Opola" Termomodernizacja PSP nr 16 1 600 000 B - Brak środków finansowych.

471 Klub Radnych "Razem dla Opola"
Oświetlenie ul. 10 Sudeckiej Dywizji 
Zmechanizowanej.

400 000
ITGK - Brak dokumentacji. Zadanie zasadne w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i 
uŜytkowników ulic.

472 Klub Radnych "Razem dla Opola" Remont ul. Stawowej

MZD - Sprawa ma swój bieg w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Zgodnie z wydaną 
decyzją administracyjną przez MZD remont drogi miał zostać przeprowadzony przez firmę 
"MULTIHEKK" z Olesna (budującą budynki mieszkalne przy ul. Stawowej) w ramach robót 
odtworzeniowych po rozkopach związanych z budową kanalizacji.

473 Klub Radnych "Razem dla Opola"
Remont fragmentu ul. Biasa od ul. Wojska 
Polskiego do ul. Wróblewskiego

MZD - Remont nawierzchni jezdni zostanie wykonany w ramach bieŜącego utrzymania dróg w 
2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

474 Klub Radnych "Razem dla Opola"
Zagospodarowanie podwórza pomiędzy 
ul. KsiąŜąt Opolskich 46, ul. Sądową 
oraz ul. Sienkiewicza 31-37

ZZK - Kompleksowe zagospodarowanie wnętrza blokowego wymaga poniesienia bardzo duŜych 
nakładów finansowych. Ponadto dodatkowym utrudnieniem przy zagospodarowaniu  jest 
połoŜenie w środku wnętrza blokowego nieruchomości zabudowanej, która nie stanowi własności 
Gminy Opole. W pobliŜu przedmiotowego podwórza tj.; przy ul. Nysy ŁuŜyckiej 7 i 9 oraz przy ul. 
Waryńskiego znajdują się ogólnodostępne place zabaw, z których mogą korzystać wszyscy 
mieszkańcy. Natomiast kwestia wybudowania obudowy śmietnikowej leŜy w gestii wspólnot 
mieszkaniowych, którym takie miejsce składowania odpadów miałoby słuŜyć. 

475 Klub Radnych "Razem dla Opola"

Wpisanie do budŜetu kwoty przeznaczonej na 
wsparcie flagowych imprez kulturalnych np. 
"Opolskie Lamy", Międzynarodowy Festiwal 
Perkusyjny w formie wyodrębnionego zadania

KSIT - Wspieranie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury realizowane jest od wielu lat 
na podstawie ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Taka forma wspierania 
najlepszych, wybranych w drodze konkursu, projektów zdała doskonale egzamin.     Najbardziej 
wartościowe projekty (np. te o których pisze Pan Radny), zawsze uzyskują wsparcie gdyŜ bronią 
się same. Taka forma wspierania projektów ma takŜe tę zaletę, iŜ pozwala na zachowanie 
transparentności w wydatkowaniu publicznych środków.

476 Klub Radnych "Razem dla Opola" Rewitalizacja terenu przy dworcu PKP

ITGK - W dniu 20 maja 2011 r. pomiędzy Miastem Opole a Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. 
zostało zawarte porozumienie o współpracy przy wspólnej organizacji inwestycji architektoniczno - 
urbanistycznej pn. "Przebudowa dworca kolejowego - Opole Główne" wraz zagospodarowaniem 
przyległego terenu oraz projektem przebudowy placu przydworcowego. Do zadania w zakresie 
zagospodarowania placu przydworcowego na terenie połoŜonym na gruncie miasta Opola naleŜy 
włączyć konieczną przebudowę odcinka ul. 1 Maja oraz budowę drogi łączącej ul. 1 Maja z ul. 
Armii Krajowej. 
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477 Klub Radnych "Razem dla Opola"
MontaŜ pilotaŜowych baterii słonecznych na 
Ratuszu i pozostałych budynkach Urzędu Miasta

AG - MontaŜ solarów na budynkach UMO nie ma w chwili obecnej ekonomicznego uzasadnienia, 
poniewaŜ: 1/ budynki UMO nie posiadają instalacji zasilającej w ciepłą wodę, a więc montaŜ 
solarów wymagałby równieŜ wymiany instalacji wodnej w obiektach (koszt ok 200.000 zł), 2/ 
koszt zainstalowania samych urządzeń bez instalacji, pompy cyrkulacyjnej i zbiorników jest zbyt 
wysoki i np na Ratuszu sięgałby kwoty ok. 50.000 zł, 3/ wydajność urzadzeń przy większym 
nasileniu ruchu lub przy małym nasłonecznieniu nie zaspokoi zapotrzebowania na ciepłą wodę, 
urządzenia te słuŜą głównie do wspomagania innych systemów, 4/ najlepsze efekty zarówno 
ekonomiczne jak i dot. dostosowania parametrów instalacji uzyskuje się przy ich montaŜu w nowo 
budowanych obiektach lub budynkach, w których prowadzony jest remont kapitalny., 5/ przy 
ograniczonych środkach finansowych w stosunku do potrzeb remontowych i inwestycyjnych w 
pierwszej kolejności środki powinny być przeznaczone w najbliŜszym czasie na wymianę 
instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku przy Pl. Wolności 7-8 oraz instalacji c.o.

478 Klub Radnych "Razem dla Opola" MontaŜ monitoringu na Placu Piłsudskiego

ZK - Zasadny jest wniosek o rozbudowę istniejącego monitoringu wizyjnego miasta Opola i 
umiejscowienie nowego punktu kamerowego na pl. Piłsudskiego, co zapewni większe niŜ obecne 
bezpieczeństwo i porządek publiczny w tej części miasta. Jednocześnie zasadnym jest 
zaznaczyć, Ŝe byłaby to inwestycja wpisująca się tematem w miejski plan zapobiegania 
przestępczości na lata 2010-2014. W obecnej chwili priorytetem jest dokończenie II etapu  
monitoringu na osiedlu Armii Krajowej, który jest juŜ rozpoczęty oraz wymianę 10 letnich kamer w 
Śródmieściu. Realizacja wniosku moŜe nastąpić po zakończeniu rozbudowy rozpoczętej 
inwestycji.

479 Klub Radnych "Razem dla Opola"
Wydzielenie określonej kwoty na realizację 
pilotaŜowego programu "Trener Osiedlowy"

KSIT - Nie ma potrzeby dublowania działań prowadzonych przez MOS i MOSiR.

480 Klub Radnych "Razem dla Opola"
Wydzielenie kwoty na realizację konkursu dla 
społeczności lokalnych pod hasłem "Święto ulicy".

KSIT - Trudno oceniać projekt, którego regulamin nie jest znany. Konkurs dla społeczności 
lokalnych wart jest uwagi, ale aby odnieść się do kwot, naleŜy wiedzieć jakich wydatków mają 
dotyczyć.

481 Mieszkańcy dzielnicy Malina
Opracowanie miejskiego planu 
zagospodarowania terenu dla dzielnicy Malina

BU - W trakcie opracowywania jest 18 planów zagospodarowania przestrzennego. Ich procedura 
została rozpoczęta w latach ubiegłych. Procedura sporządzania planu trwa ok. 2 lat. W projekcie 
planu finansowego na 2012 z dnia 11.08.2010r. znajdują się propozycje wydatków dot. mpzp, 
które będą kontynuowane, a takŜe na dwa nowe plany zagospodarowania. Opracowanie mpzp 
dzielnicy Malina moŜe zostać rozpoczęte w 2012 r. pod warunkiem przyznania dodatkowych 
środków finansowych niŜ te ujęte w projekcie budŜetu złoŜonym przez BU.

482 Mieszkańcy dzielnicy Malina
Odwodnienie oraz budowa chodnika na ulicy 
Olimpijskiej

MZD - Wniosek zasadny - zadanie jest moŜliwe do realizacji po 2012 roku .Konieczność 
opracowania dokumentacji.

483 Mieszkańcy dzielnicy Malina
Budowa chodnika, który połączy teren szkoły 
z terenem kościoła przy ul. Olimpijskiej.

MZD - Konieczność wykonania analizy pod kątem moŜliwości terenowych. Brak dokumentacji 
technicznej. 

484 Mieszkańcy dzielnicy Malina Budowa chodnika wzdłuŜ ul Teligi 
MZD - Wniosek zasadny - zadanie jest moŜliwe do realizacji po 2012 roku. Konieczność 
opracowania dokumentacji.

485 Mieszkańcy dzielnicy Malina
Przebudowa lub remont istniejącej kanalizacji 
deszczowej na ul. Teligi pomiędzy ul. Adama oraz 
ul. Miodową.

ITGK - Wniosek jest uzasadniony. Spółka Wodociągi i Kanalizacja w bieŜącym roku udroŜniła 
kanalizację deszczową w tej ulicy. Remont przedmiotowego kanału zostanie zaplanowany w 
2012 roku w miarę otrzymanych środków finansowych w budŜecie miasta.
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486 PZD ROD "Kopciuszek"
Doprowadzenie wody pitnej do ogrodu 
działkowego

ITGK - W związku z wielokrotnymi prośbami działkowiczów o doprowadzenie wody pitnej do 
ogrodu działkowego "Kopciuszek" i "Stokrotka", naleŜy w pierwszej kolejności opracować 
dokumentację techniczną na to zadanie i uzyskać pozwolenie na budowę. Opracowanie tej 
dokumentacji będzie uzaleŜnione od wysokości środków przyznanych na 2012r. w budŜecie 
miasta w Dz.900, Rozdz. 90095 poz. Dokumentacja przyszłościowa. Po opracowaniu 
dokumentacji realizacja tego zadania będzie rozpatrywana przy opracowywaniu planu budŜetu na 
2013r.   

487 Mieszkańcy ulicy Kostki Napierskiego
Opracowanie dokumentacji projektowej na 
budowę kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni i 
chodników ulicy Kostki Napierskiego w Opolu

MZD - Wniosek zasadny - zadanie jest moŜliwe do realizacji po 2012 roku. Konieczność 
opracowania dokumentacji na wartość ok. 50 000 zł.

488 PPUH "Nova" s.c.
Remont chodnika przylegającego do placu zabaw 
przy ulicy Gospodarczej w Opolu

6 000 MZD - Teren ten nie jest administrowany przez MZD.

* - legenda:
B - Wydział BudŜetu UM
B - Biuro Urbanistyczne UM
GiPM  - Wydział Gospodarki i Promocji Miasta UM
GNGiK  - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii UM
ITGK  - Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej UM
IM  - Wydział Inwestycji Miejskich UM
K  - Wydział Komunikacji UM
KSiT  - Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UM
MZD  - Miejski Zarząd Dróg w Opolu
OŚ  - Wydział Oświaty UM
OŚiR  - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM
PS  - Wydział Polityki Społecznej UM
ZK  - Wydział Zarządzania Kryzysowego UM
ZZK  - Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym UM
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