
ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA OPOLA NA 2016 ROK

Na podstawie § 3 uchwały Nr XLIV/691/13 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2013 r. 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Prezydent Miasta Opola 
przedstawia Radzie Miasta Opola założenia do projektu budżetu miasta Opola na 
2016 rok, które obejmują zagregowane wielkości dotyczące prognozy dochodów, 
przychodów, wydatków i rozchodów (załącznik nr 1) oraz zestawienie złożonych 
do projektu budżetu wniosków (załącznik nr 2).
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Załącznik nr 1 

Niniejszy dokument został sporządzony w celu wypełnienia zapisu § 3 uchwały  

Nr XLIV/691/13 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej. 

Zgodnie z treścią przytoczonej wyżej podstawy prawnej Prezydent Miasta przedkłada Radzie 

Miasta w terminie do 30 września założenia do projektu budżetu na rok następny, które 

powinny obejmować: 

1) zagregowane wielkości dotyczące prognozy dochodów, przychodów, wydatków  

i rozchodów, 

2) zestawienie złożonych do projektu budżetu wniosków. 

W dalszej kolejności Rada Miasta odbywa dyskusję nad założeniami do projektu budżetu na 

sesji w październiku, a podczas tej dyskusji mogą też być składane wnioski do projektu 

uchwały budżetowej. 
 
 
 
 

I. PODSTAWY MAKROEKONOMICZNE BUDOWANIA ZAŁO ŻEŃ DO PROJEKTU 

BUDŻETU MIASTA OPOLA NA 2016r. 

Podstawy makroekonomiczne budowania założeń do opracowywania projektu budżetu 

stanowią przede wszystkim informacje zawarte w projekcie ustawy budżetowej na 2016r.  

W tabeli 1 przedstawiono główne wskaźniki zawarte w uzasadnieniu do projektu ustawy 

budżetowej na 2016r.  
 

2014r. – wykonanie wg. projektu 
ustawy bud żetowej na 2016r. 

2015r. – przewidywane wykonanie 
wg. projektu ustawy bud żetowej na 

2016r. 

2016r. – prognoza wg. projektu 
ustawy bud żetowej na 2016r. 

Produkt krajowy brutto (układ dynamiczny) 

103,40% 103,40% 103,80% 

Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (układ dynamiczny) 

100,00% 99,80% 101,70% 

Przeci ętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej (uk ład dynamiczny) 

103,60% 103,50% 103,60% 

Stopy procentowe otwartego rynku w % ( średnio w okresie) 

2,4 1,6 1,5 

Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu) 

11,5 10,5 9,7 

Tabela 1 
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II. INNE – NAJWAŻNIEJSZE – UWARUNKOWANIA MAJ ĄCE WPŁYW NA PROJEKT 

BUDŻETU MIASTA OPOLA NA 2016r: 

1) Zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola, przede wszystkim co do 

kształtowania się nadwyżki operacyjnej (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi  

a wydatkami bieżącymi), wartości zadłużenia i jego spłat, kształtowania się 

nadwyżki/deficytu Miasta Opola. 

2) Zapisy projektu ustawy budżetowej na 2016r. i wartości wynikające z tych zapisów (inne 

niż wskazane w części I). 

3) Zmiany prawa – przede wszystkim dotyczące sektora oświaty, a związane z objęciem 

obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. 

4) Brak założenia wzrostu podatków lokalnych na 2016r.  

5) Stabilizacja stopy bezrobocia w Mieście Opolu na średniorocznym poziomie ≈ 5,5 do 6%.  
 

II.I. Aspekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miast a Opola. 

Zgodnie z obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Opola w 2016r. (stan  

na 24 września 2015r.):  
 

Prognoza nadwy żki operacyjnej 
wynosi: 

 
                              22,7 mln zł 

Prognoza deficytu/nadwy żki 
wynosi: 

 
           -51 mln zł (deficyt) 

Prognoza zadłu żenia na koniec 
roku wynosi: 

 
292 mln zł 

Prognoza spłat (kapitał 
powi ększony o odsetki) wynosi: 

 
29,3 mln zł 

 

 

Wskazuje się jednocześnie, że zapisy obowiązującego WPF w zakresie przedsięwzięć 

realizowanych w formule wieloletniej stanowią przedmiot uzgodnień prowadzonych wewnątrz 

Urzędu Miasta Opola. Obecny wykaz przedsięwzięć wieloletnich ustalony w trakcie prac nad 

projektem uchwały budżetowej na 2015r. został opracowany przy założeniu znaczącego 

dofinansowania projektów inwestycyjnych z funduszy UE już w 2016r. Faktyczne 

harmonogramy naboru wniosków o dofinansowanie tymi środkami, a co za tym idzie 

możliwość podpisywania umów o dofinansowanie uległy przesunięciu w stosunku do 

pierwotnych planów, co zostanie odzwierciedlone w finalnie składanych projektach uchwał,  

tj. w uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej jak też w uchwale  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016r. Jednocześnie w celu sprostania wymogom 

unijnym funkcjonujące do tej pory w WPF autonomiczne zadania inwestycyjne zostaną 

wchłonięte przez odpowiednie programy. W konsekwencji dany program będzie zawierał 

kilka komponentów, na które będą się składały poszczególne zadania inwestycyjne.    
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II.II. Aspekt zapisów w projekcie ustawy bud żetowej na 2016r. przekazanym do 

Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych (najwa żniejsze). 

� część oświatowa subwencji ogólnej  dla jednostek samorządu terytorialnego planowana  

na rok 2016 w projekcie ustawy budżetowej – wzrost o 3%  w stosunku do planu na 

2015r. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2016 zostały 

uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu 

terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/16 obowiązkiem szkolnym 

wszystkich dzieci 6-letnich.  

� część równowa żąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana  

na rok 2016 w projekcie ustawy budżetowej – wzrost o 5,8% w stosunku do planu na 

2015r. 

� wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizyczn ych (PIT)  planowane  

na rok 2016 w projekcie ustawy budżetowej – wzrost o 5,2% w stosunku do planu na 

2015r. przy jednoczesnym zwiększeniu udziału jednostek samorządu terytorialnego we 

wpływach z tego tytułu, wynikającą ze zmiany wysokości udziału gmin (wzrost z 37,67% 

do 37,79%). 

� wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnyc h (CIT) planowane  

na rok 2016 w projekcie ustawy budżetowej – wzrost o 7,8% w stosunku do planu na 

2015r. 
 

W związku z powyższym w prognozie dochodów budżetu miasta Opola na 2016r.  

w porównaniu z budżetem miasta Opola na 2015r. założono, co następuje: 
w mln zł 

Wyszczególnienie  

Budżet na 
2015r. – 

pierwotny 
(mln zł) 

Budżet na 
2015r. - wg 

stanu na 
31.08.2015r.  

(mln zł) 

Prognoza 
2016r. 
(mln zł) 

Zmiana nominalna 
Prognoza na 2016r. 
- Budżet na 2015r. - 

wg stanu na 
31.08.2015r. 

(mln zł) 

Dynamika Prognoza 
na 2016r. - Budżet 

na 2015r. - wg stanu 
na 31.08.2015r. 

(mln zł) 

część oświatowa 
subwencji ogólnej 
 

141,99 144,69 147,70 3,01 102,08% 

część równoważąca 
subwencji ogólnej 
 

9,53 9,53 9,75 0,22 102,31% 

wpływy z tytułu 
podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych 
(PIT) 
 

159,65 159,65 167,25 7,60 104,76% 

wpływy z tytułu 
podatku 
dochodowego od 
osób prawnych 
(CIT) 

13,85 13,85 14,25 0,40 102,89% 

 
Tabela 2: wybrane pozycje dochodów przyjęte do założeń do budżetu miasta na 2016r. 
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Prognozowane w 2016r. wartości dochodów zawartych w tabeli 2, biorąc pod uwagę ich 

dynamikę w stosunku do planu 2015r. wpisują się w założenia zawarte w projekcie ustawy 

budżetowej na 2016r. – są nawet poniżej tych założeń. Podejście ostrożnościowe wynika  

z doświadczeń lat przeszłych (przede wszystkim w zakresie wartości subwencji – pierwsza 

informacja z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji przekazywana w październiku 

roku poprzedzającego rok budżetowy znacząco odbiegała od informacji finalnej 

przekazywanej po uchwaleniu budżetu państwa w lutym) oraz przewidywanego wykonania 

2015r. 

 

II.III. Aspekt zmian prawa (najwa żniejsze). 

Ustawa o systemie o światy ; zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami od września br. został 

wprowadzony obowiązek nauki w szkołach podstawowych wszystkich 6-latków, co powoduje 

konieczność zabezpieczenia środków finansowych w związku z utworzeniem dodatkowych 

oddziałów zarówno w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, jak też 

z tytułu dotacji przekazywanych do „szkół niepublicznych” – czynnik zewnętrzny. 
 

W ujęciu wewn ętrznym brak wzrostu stawek najwa żniejszych podatków lokalnych  przy 

jednoczesnym wzroście bazy podatkowej. Stąd też w przypadku wpływów budżetowych  

z podatków lokalnych w 2016r. zaprognozowano co następuje: 
w mln zł 

Wyszczególnienie  

Budżet na 
2015r. – 

pierwotny 
(mln zł) 

Budżet na 
2015r. - wg 

stanu na 
31.08.2015r.  

(mln zł) 

Prognoza 
2016r. 
(mln zł) 

Zmiana nominalna 
Prognoza na 2016r. - 
Budżet na 2015r. - wg 
stanu na 31.08.2015r. 

(mln zł) 

Dynamika Prognoza 
na 2016r. - Budżet 

na 2015r. - wg stanu 
na 31.08.2015r. 

(mln zł) 
Podatek od 
nieruchomości 80,00 80,08 84,00 3,92 104,90% 

Podatek od środków 
transportowych  5,81 5,81 5,90 0,09 101,55% 

Pozostałe podatki 
lokalne 9,71 9,71 9,90 0,19 101,97% 

Tabela 3;  wybrane pozycje dochodów przyjęte do założeń do budżetu miasta na 2016r. (dochody z podatków lokalnych) 

 

III. PODSTAWOWE PARAMETRY PRZYJ ĘTE DLA BUDŻETU MIASTA OPOLA NA 2016r. 
(dane startowe) 

 
Mając na uwadze powyższe, przystępując do opracowywania projektu budżetu miasta Opola 
na 2016r. ustalono następujące podstawowe parametry (tabela 4): 
 
Warto ść nadwy żki 
operacyjnej w 2016r. 

 
minimum: 22,7 mln zł 

 
maksimum: brak 

Warto ść deficytu w 2016r. minimum: brak maksimum: 57 mln z ł 

Zadłu żenie na koniec 201 5r. minimum: 225 mln  zł maksimum: 230  mln  zł 
Warto ść nowego długu brutto  
w 2016r. minimum: brak maksimum: 68 mln zł 

Tabela 4 

Id: 880141BC-194F-4809-B603-F64651BAC6AF. Przyjęty Strona 5



Przyjęcie powy ższych zało żeń nast ąpiło w konsekwencji: 

1) Dążenia do uzyskania wartości najbliższych tym, które są zawarte w WPF (2016r.)  

– poziom bieżący (operacyjny) budżetu, 

2) Przewidywanych zmian konstrukcji finansowej projektów zapisanych obecnie w WPF 

przedsięwzięć – chodzi tutaj przede wszystkim o przedsięwzięcia, które mają 

otrzymać wsparcie z funduszy UE, 

3) Przewidywanego wykonania budżetu 2015r. 

4) Potencjału dochodowego Miasta Opola w 2016r.   
 

IV. ZAGREGOWANE DANE DOTYCZĄCE PROPOZYCJI BUDŻETU MIASTA OPOLA NA 

2016r. 

Poniżej w tabeli 5 przedstawiono poszczególne agregaty propozycji projektu budżetu miasta 

na 2016r. w odniesieniu do danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej oraz planu 

budżetu na 2015r., jak i wykonania 2014r. Tabela 6 zawiera dane dotyczące odchyleń  

w poszczególnych (wybranych okresach) jak też ujęcie dynamiczne następujących zmian. 
w mln zł 

lp. Wyszczególnienie Wykonanie 
2014r. 

Bud żet 
pierwotny 
na 2015r. 

Bud żet na 
2015r. (wg 
planu na 
08.2015r.) 

Bud żet na 
2015r. (wg 
planu na 

08.2015r.) po 
korekcie o 
różnice z 
dotacji i 

podobnych* 

Przewidywane 
wykonanie 

2015r. 

WPF 
2016r. 

Propozycja - 
prognoza 

2016r. 

1 Dochody, z czego: 625,6  601,2 624,2 615,6 628,4 668,8 622,7 

1.1 - bieżące 583,8 579,2 592,5 583,9 595,7 595,3 592,4 

1.2 - majątkowe 41,8 22,0 31,7 31,7 32,7 73,5 30,3 
           

2 Wydatki, z czego: 630,1  648,7 667,8 659,2 642,9 719,8 679,1 

2.1 - bieżące 544,3 562,7 576,6 568,0 562,4 572,6 568,6 

2.2 - majątkowe 85,9 86,0 91,2 91,2 80,5 147,2 110,5 
           

3 DEFICYT/NADWYŻKA -4,6 -47,5 -43,6 -43,6 -14,6 -51,0 -56,4 
                  

4 Rozchody 30,5 15,6 15,7 15,7 15,7 18,5 16,3 

5.1 Przychody z długu 39,1 58,1 45,5 45,5 17,0 69,5 67,5 

5.2 Przychody/wolne 
środki 14,5 5,0 13,8 13,8 18,5 0,0 5,2 

           

6 Wynik bud żetu 18,5 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 
           

7 Nadwyżka operacyjna  39,5 16,5 15,9 15,9 33,2 22,7 23,8 

*oszacowano na potrzeby niniejszego opracowania - korekta wynosi 8,6 mln zł. 
Tabela 5 
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lp. Wyszczególnienie 

Propozycja - 
prognoza 2016r.  

do bud żet na 
2015r. (wg planu 

na 08.2015r.) 
(różnica 
nominał) 

Propozycja - 
prognoza 2016r.  

do bud żet na 
2015r. (wg planu 

na 08.2015r.) 
(dynamika) 

Propozycja - 
prognoza 2016r.  

do bud żet na 
2015r. (wg planu 
na 08.2015r.) po 

korekcie o 
różnice dotacji i 

podobnych* 
(różnica nominał)  

Propozycja - 
prognoza 2016r.  

do bud żet na 
2015r. (wg planu 
na 08.2015r.) po 

korekcie o 
różnice dotacji i 

podobnych 
(dynamika) 

Propozycja - 
prognoza 2016r.  
przewidywanego 

wykonania 
2015r. 

(różnica 
nominał) 

Propozycja - 
prognoza 2016r.  
przewidywanego 

wykonania 
2015r. 

(dynamika) 

1 Dochody, z czego: -1,5  99,8% 7,1 101,2% -5,6 99,1% 

1.1 - bieżące -0,1 100,0% 8,5 101,5% -3,3 99,5% 

1.2 - majątkowe -1,4 95,7% -1,4 95,7% -2,4 92,7% 
         

2 Wydatki, z czego: 11,3  101,7% 19,9 103,0% 36,1 105,6% 

2.1 - bieżące -8,0 98,6% 0,6 100,1% 6,2 101,1% 

2.2 - majątkowe 19,3 121,2% 19,3 121,2% 30,0 137,2% 
         

3 DEFICYT/NADWYŻKA -12,8 129,3% -12,8 129,3% -41,8 385,2% 

                

4 Rozchody 0,6 103,7% 0,6 103,7% 0,6 103,7% 

5.1 Przychody z długu 22,0 148,3% 22,0 148,3% 50,5 397,1% 

5.2 Przychody/wolne 
środki -8,6 37,6% -8,6 37,6% -13,3 28,1% 

         

6 Wynik bud żetu 0,0 400,0% 0,0 400,0% -5,2 0,0% 
         

7 Nadwy żka operacyjna  7,9 149,9% 7,9 149,9% -9,4 71,7% 

Tabela 6 

 

IV.I. Założenia do projektu bud żetu miasta Opola na 2016 rok w kontek ście zapisów 

Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia Wiel oletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (opis tabel 5 i 6). 

Na dzień sporządzania niniejszych założeń prognozuje się, że dochody ogółem Miasta 

Opola w 2016r. osiągną wartość 622,7 mln zł, co stanowi 93,1% wartości ujętej w WPF.  

W strukturze tych dochodów 592,4 mln zł to dochody bieżące stanowiące 99,5% wartości  

z WPF, a 30,3 mln zł to dochody majątkowe 41,2% kwoty zapisanej w WPF. Powyższe 

obrazuje, że znaczące odchylenie dochodów przyjętych do założeń do projektu budżetu na 

2016r. w stosunku do danych zawartych w WPF dotyczy dochodów majątkowych. 

Odchylenie to konsekwencja pominięcia – na obecnym etapie planowania budżetu  

– dochodów stanowiących dofinansowanie z funduszy UE poszczególnych zadań 

inwestycyjnych:   

1) Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji 

Opolskiej (zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji zbiorowej Opola i 

Aglomeracji Opolskiej); we wstępnych założeniach do budżetu na 2016r. pominięto 

założony w WPF wpływ środków w wysokości 25,4 mln zł, 
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2) Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej – Metalchem;  

we wstępnych założeniach do budżetu na 2016r. pominięto założony w WPF wpływ 

środków w wysokości 6,2 mln zł, 

3) Budowa obwodnicy Piastowskiej Miasta Opola od ul. Niemodlińskiej do obwodnicy 

północnej – etap II część I: odcinek ul. Wrocławska – obwodnica północna);  

we wstępnych założeniach do budżetu na 2016r. pominięto założony w WPF wpływ 

środków w wysokości 14,6 mln zł, 

Czasowe pominięcie tych dochodów ma bezpośrednie przełożenie (in minus) na wysokość 

wydatków majątkowych wskazanych w założeniach.  

 

W założeniach do budżetu na 2016r. ujęto natomiast dofinansowanie z budżetu państwa do 

realizacji zadania  przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrąglak” 

wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu, które zgodnie z umową ma wynieść w 2016r.  

3 mln zł.    

W sumie w założeniach do projektu budżetu Miasta Opola na 2016r. przyjęto wpływy  

z dotacji do zadań inwestycyjnych w wysokości 12,3 mln zł, na pozostałe 18 mln zł składają 

się planowane dochody ze sprzedaży mienia. 

 

W zakresie kształtowania się wydatków w 2016r. - w stosunku do wartości przyjętych w WPF 

– założono ich spadek o 40,7 mln zł, a wartość wydatków ogółem wg. wstępnych założeń 

kształtowałaby się na poziomie 679,1 mln zł. W strukturze wydatków na 2016r. 568,6 mln zł 

to wydatki bieżące, co stanowi 99,3% kwoty określonej w WPF. W założeniach do projektu 

budżetu na 2016r. przyjęto zaś, że wydatki majątkowe ukształtują się na poziomie  

110,5 mln zł, co stanowi 75% kwoty ustalonej w WPF.  
 

UWAGA:  warto ść wydatków maj ątkowych na 2016r. przyj ęta w niniejszych zało żeniach 

ma charakter czysto techniczny , co oznacza, że we właściwym projekcie 

uchwały budżetowej na 2016r. ujęte tam wydatki majątkowe mogą znacząco 

odbiegać od wartości z założeń. Związane jest to bezpośrednio z wynikami prac 

planistycznych nad przedsięwzięciami, które mają uzyskać dofinansowanie  

z funduszy UE. Chodzi tutaj przede wszystkim o następujące programy: 

                - Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców 

Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi 

publicznemu. Program ten został zgłoszony do projektów komplementarnych  

w ramach strategii ZIT wspieranych w POIŚ 2014-2020.    

                 -  Poprawa funkcjonowania transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań 

zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej 

Opole Wschód. Program ten został zgłoszony do projektów komplementarnych  

w ramach strategii ZIT wspieranych w POIŚ 2014-2020.  
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Zgodnie z przyjętymi założeniami wartość deficytu w 2016r. miałaby się kształtować  

w wysokości 56,4 mln zł, co oznacza zwiększenie w porównaniu z danymi zawartymi w WPF 

o 5,4 mln zł, z tym że wzrost wartości deficytu nie miałby być pokryty zwiększonym 

zapotrzebowaniem na środki pochodzące ze źródeł zwrotnych (kredyty, pożyczki, obligacje) 

ale uwzględnieniem po stronie przychodów tzw. wolnych środków wynikających z rozliczenia 

budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5,2 mln zł.  

Łączne zapotrzebowanie Miasta Opola na nowy dług w 2016r. miałoby wynieść łącznie  

67,5 mln zł, tj. o 2 mln zł mniej niż zapisy obowiązującego WPF. Zmniejszenie w 2016r. 

zapotrzebowania na dług – w odniesieniu do WPF - stanowi następstwo urealnienia spłat  

w 2016r. posiadanych przez Miasto Opole zobowiązań kredytowych. Nowy dług miałby 

zostać wykorzystany na: 

1) refinansowanie zobowiązań kredytowych, 

2) finansowanie planowanego deficytu – biorąc pod uwagę, założenie w 2016r. nadwyżki 

operacyjnej de facto nowe zadłużenie miałoby posłużyć częściowemu sfinansowaniu 

realizacji zadań inwestycyjnych. 
  
   

IV.II. Założenia do projektu bud żetu miasta Opola na 2016 rok w kontek ście bud żetu 
Miasta Opola na 2015r. (stan na 31.08.2015r.) - opi s tabel 5 i 6. 
 

Dokonując porównania zarówno z budżetem miasta na 2015r. (wg stanu na 31.08.2015r.), 

jak też z przewidywanym wykonaniem 2015r. większą wagę zwraca się na część bieżącą 

(operacyjną) budżetu, która obejmuje dochody i wydatki bieżące. W tym zakresie  

w założeniach przyjęto, że w 2016r. w stosunku do budżetu na 2015r. dochody bieżące 

ulegną zmniejszeniu o  0,1 mln zł, a wydatki bieżące będą niższe o około 8 mln zł. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że po wyeliminowaniu z budżetu Miasta Opola na 2015r. 

(wg stanu na 31.08.2015r.) wartości dochodów niemających charakteru powtarzalnego 

(przede wszystkim dotacje, które są częstokroć zwiększane w ciągu roku), to: 

1) dochody bieżące ujęte w założeniach są wyższe w porównaniu z budżetem na 2015r. 

(wg. stanu na 31.08.2015r.) o około 8,5 mln zł,   

2) wydatki bieżące nieznacznie wzrastają w porównaniu z budżetem na 2015r. (wg. stanu na 

31.08.2015r.) – o około 0,6 mln zł. 

Ustalony poziom wydatków bieżących stanowi wypadkową obliczonych wartości możliwych 

do uzyskania w 2016r. dochodów bieżących przy uwzględnieniu ustalonej wysokości 

nadwyżki operacyjnej na 2016r. (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami 

bieżącymi) przede wszystkim w odniesieniu do zapisów wieloletniej prognozy finansowej,  

w której nadwyżka operacyjna została zapisana na 2016r. w kwocie 22,7 mln zł.  
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Tak jak w przypadku 2015r. w 2016r. deficyt budżetu jest kreowany na poziomie 

majątkowym. Stąd też jego wzrost w 2016r. w porównaniu z budżetem na 2015r. należy 

rozpatrywać przez pryzmat zakładanego zwiększenia wolumenu wydatków majątkowych,  

i tak: 

1) poziom deficytu przyjęty w niniejszym materiale w 2016r. miałby wynieść 56,4 mln zł,  

co oznacza wzrost w porównaniu z budżetem na 2015r. (wg. stanu na 31.08.2015r.)  

o 12,8 mln zł, 

2) poziom wydatków majątkowych założony na 2016r. miałby kształtować się w wysokości 

110,5 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu z budżetem na 2015r. (wg. stanu  

na 31.08.2015r.) o około 20 mln zł. 

Dane powyższe wskazują na zwiększenie udziału środków własnych Miasta Opola  

w finansowaniu inwestycji. Wzrost zaangażowania jest natomiast konsekwencją przyjęcia  

w 2016r. wartości nadwyżki operacyjnej na poziomie wyższym o prawie 8 mln zł w stosunku 

do kwoty wynikającej z zapisów budżetu Miasta Opola na 2015r. 
 

 

V. Przewidywania (wst ępne) w zakresie zadłu żenia na koniec 2016r. 
 

Biorąc pod uwagę wartość ustalonego w niniejszym materiale 
zapotrzebowanie na kredyty, pożyczki, obligacje ustalone na 
2016r. w wysokości  

 
 

67,5 mln zł 
oraz  
spłaty zadłużenia (kapitał) w 2016r. w wysokości 16,3 mln zł 
oraz  

przewidywane saldo zadłużenia na koniec 2015r. 
             min. 225 mln zł  

max. 230 mln zł 
to saldo zadłu żenia powinna na koniec 2016r. kształtowa ć się 
na poziomie, 
 
tj. na poziomie ni ższym od zapisanego w obowi ązującym 
WPF o warto ści w przedziale  

         min. 276,2 mln zł  
max. 281,2 mln zł  

 
od -10,9 mln zł do 15,9 

mln zł  
 

W zakresie odniesienia zakładanego salda zadłużenia do dochodów to zgodnie z przyjętymi 

założeniami osiągnie ono wartość ≈ 45%. 

W zakresie zakładanych w 2016r. spłat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji łącznie  

z odsetkami w odniesieniu do dochodów w kontekście art. 243 ustawy o finansach 

publicznych, to wstępnie ustalono, że spłaty te wyniosą 22,3 mln zł, co stanowi 3,6% (brutto) 

przy maksymalnym, ustalonym na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych 

wskaźniku spłat wynoszącym 7,9%. W aspekcie zgodności z ustawą w 2016r. nie występują 

więc żadne zagrożenia, które dałoby się zidentyfikować na obecnym etapie prac 
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planistycznych nad projektem budżetu na 2016r., tym bardziej że przy obliczaniu spłat 

dokonywanych przez miasto w 2016r. nie uwzględniono wyłączeń ustawowych z tytułu 

zaciągniętych zobowiązań na finansowanie projektów, które potencjalnie mogą otrzymać 

dofinansowanie z funduszy UE.   

 
VI. UWAGI I ZASTRZEŻENIA: 

Niniejszy materiał ma charakter propozycji. Tym niemniej wyznacza on pewien 

zakres/wartość/ramy poszczególnych składowych budżetu, których znaczące naruszenie 

może mieć daleko idące, negatywne konsekwencje w 2016r. jak i w latach następnych. 

Celem tego materiału jest określenie takich ram i temu mają służyć informacje wynikające  

z niniejszego dokumentu.  

Dokument stanowi między innymi potwierdzenie tego, że rozwój inwestycji uzależniony jest 

zasadniczo od wyniku operacyjnego budżetu – im więcej środków miasto będzie generowało 

na poziomie bieżącym tym więcej środków będzie mogło transferować na prowadzenie 

polityki inwestycyjnej.  

Przedkładany dokument stanowi de facto sprawozdanie z dotychczas prowadzonych prac 

planistycznych nad projektem budżetu na 2016r. Z tego tez względu nie może on być 

kompletny, w szczególności biorąc pod uwagę, że na dzień jego sporządzenia nie zostały 

przełożone na „język budżetu” przedsięwzięcia, które Opole chce realizować przy 

współudziale środków z funduszy UE. W tym kontekście należy spodziewać się istotnych 

zmian tego co obecnie zapisane jest w WPF, o czym kilkukrotnie wspominano powyżej.  

Z punktu widzenia historycznego sytuacja taka jest powtarzalna okresowo i w rzeczywistości 

wynika z opóźnień na poziomie krajowym czy regionalnym w zakresie ustalania zasad 

podziału środków unijnych w związku z nowym okresem programowania.  
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Zestawienie wniosków do projektu bud żetu miasta Opola na 2016 r. Załącznik nr 2 

L.p. Wnioskuj ący Zgłoszone zadania

Proponowana 
kwota 
(przez 

wnioskodawc ę)

Szacowana 
kwota 
(przez 

komórk ę 
merytoryczn ą) 

Jednostka / 
wydział UM - 

komórka 
merytoryczna

Uwagi*
(legenda podana jest na końcu zestawienia)

1 2 3 4 5 6 7

1
Rada Osiedla "Chabry" 
OSM "Przyszłość" w Opolu

Wykonanie zatoczek postojowych przy 
ul. Chabrów na wysokości od przystanku 
autobusowego CHABRY-SZKOŁA do budynku 
POCZTY (po prawej stronie jadąc od wiaduktu 
w kierunku ul. Oleskiej)

16 000  
opracowanie 
dokumentacji, 

120 000  
realizacja

MZD

Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
Wymagana szerokość zatoki postojowej to 4,5 m plus 0,5 m od ścieżki rowerowej przy założeniu 
parkowania prostopadłego do osi jezdni. Brak pasa rozdzielającego pomiędzy zatoką postojową a 
ścieżką rowerową powoduje, że parkujące samochody zajmują część ścieżki, jak to ma miejsce 
po przeciwnej stronie ul. Chabrów, powodując utrudnienia w ruchu rowerowym. W ramach 
opracowania dokumentacji projektant wykonuje w I etapie koncepcję, w której przedstawi jakie 
zatoki postojowe można wykonać we wskazanych miejscach. Po opracowaniu dokumentacji 
można przystąpić do realizacji zadania. Zadanie to zostało zgłoszone do Budżetu 
Obywatelskiego.

2
Rada Osiedla "Chabry" 
OSM "Przyszłość" w Opolu

Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic 
Luboszyckiej i Chabrów

750 000
opracowanie 
dokumentacji, 

3 000 000 
realizacja 

MZD Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

3
Rada Osiedla "Chabry" 
OSM "Przyszłość" w Opolu

Opracowanie i przedstawienie koncepcji 
zagospodarowania i wykorzystania wyrobiska 
Cementowni "Odra" przylegającej do dzielnicy 
"Chabry", jako terenu rekreacyjnego dla 
mieszkańców dzielnicy "Chabry" 
i nieruchomości przyległych

15 000 OSR

Wniosek niezasadny. Cementownia "Odra" S.A. jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości 
obejmujących złoża "Odra" I oraz "Odra" II. W przypadku złoża "Odra" I prowadzona jest na jego 
terenie działalność przemysłowa związana z eksportacją złoża "Odra" II, tj. transport i 
składowanie surowca. Cementownia "Odra" S. A. w Opolu posiada koncesję z dnia 17.09.2003 r. 
wydaną przez Wojewodę Opolskiego na wydobycie wapieni i margli kredowych ze złoża "Odra" II, 
ważną do 13 grudnia 2023 r. Po zakończeniu eksploatacji złoża "Odra" II, Cementownia "Odra" S. 
A. zobligowana jest do przeprowadzenia rekultywacji i zagospodarowania wyrobiska. 
Opracowanie koncepcji zagospodarowania wyrobiska Cementowni "Odra" S. A. na koszt miasta 
Opola jest niemożliwe do zrealizowania.

4
Rada Osiedla "Chabry" 
OSM "Przyszłość" w Opolu

Zmonitorowanie głównej ulicy Chabrów oraz ciągu 
pieszego

ZK

Wniosek zasadny. W rejonie tym rejestruje się dużą ilość wykroczeń. W pobliżu jest również 
Szkoła Podstawowa Nr 11. Aktualnie na budynku Komisariatu I Policji przy ul. Chabrów 
zainstalowana jest tylko jedna kamera. Straż Miejska wystąpiła z wnioskiem do projektu budżetu 
o zakup i montaż kamery obrotowej na pawilonie "Agawa" przy ul. Chabrów w Opolu. Zakup i 
montaż kamery to koszt ok. 13.000 zł

5 Dariusz Madej
Budowa drogi i odwodnienia ul. Wandy 
Rutkiewicz w Opolu, teren miasta

630 000 630 000 MZD
Wniosek zasadny. Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wykonane oświetlenie. 
Możliwą utrata ważności pozwolenia na budowę przed zakończeniem realizacji zadania.

6 Muzeum Śląska Opolskiego

Dbamy o nasze dziedzictwo - rekonstrukcja 
i udostępnienie turystom historycznej studni, 
zlokalizowanej w piwnicach Muzeum Śląska 
Opolskiego w Opolu

130 000 130 000 BAM

Wniosek zasadny. Każdy obiekt historyczny zasługuje na ratowanie tego, co pozostało po 
naszych przodkach i ich dziejach. Bezpośredni kontakt z zabytkami, a w tym przypadku z budowlą 
studni, daje możliwość lepszego poznania historii z możliwością jej "dotknięcia". Historyczna 
budowla sporo powiedzieć może nam o ówczesnym sposobie budowania konstrukcji wodnych z 
wykorzystaniem dostępnych materiałów lokalnych, kunszcie robotników, jak i o lokalizacji z 
wykorzystaniem cieków wodnych w mieście. W przypadku realizacji zadania obiekt powinien 
zostać udostępniony mieszkańcom i turystom nieodpłatnie. 

7 Zbigniew Pałac
Przebudowa skrzyżowania ulic 
K. Wielkiego, J. Ostroroga i Bolka II

30 000  
opracowanie 
dokumentacji

MZD
Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po 
opracowaniu dokumentacji można przystąpić do realizacji zadania.

8 Karina Piechota
Zwiększenie częstotliwości kursów linii 
autobusowej nr 3

200 000 KMTZ

Wniosek zasadny. Linia nr 3 jest jedną z ważniejszych linii autobusowych w układzie 
komunikacyjnym miasta Opola. Z jednej strony zmiana ta mogłaby zachęcić mieszkańców Nowej 
Wsi Królewskiej (i nie tylko) do korzystania z komunikacji miejskiej zamiast z prywatnych 
samochodów osobowych, z drugiej strony przyczyniłaby się do poprawy czytelności linii nr 3.
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Zestawienie wniosków do projektu bud żetu miasta Opola na 2016 r. Załącznik nr 2 

1 2 3 4 5 6 7

9 Karina Piechota
Remont alejek na Cmentarzu Komunalnym przy 
ul. Zielonej w Opolu

150 000 150 000 ITGK
Wniosek zasadny. Remont alejek poprawi ich stan techniczny oraz wpłynie na estetykę 
cmentarza. Ponadto ułatwi mieszkańcom Opola i pozostałym osobom odwiedzających groby 
swoich bliskich poruszanie się po cmentarzu.

10 Karina Piechota Budowa ścieżki rolkowej w Nowej Wsi Królewskiej 260 000 S

Wniosek zasadny. Na działce nr 30 km 84 w NWK znajduje się staw, wzdłuż którego można 
wykonać ścieżkę do jazdy na rolkach/rowerach. Realizacja tego zadania znacząco podniesie 
atrakcyjność przestrzeni sportowo-rekreacyjnej w Nowej Wsi Królewskiej. Ze względu na brak 
konkretnych informacji o zakresie inwestycji, w opinii założono wykonanie ścieżki rowerowej o 
nawierzchni asfaltowej, o dł. 300 i sz. 4 m. 

11 Agnieszka i Mariusz Michala
Kontynuacja zadania pn. "Uzbrojenie terenów w 
rejonie ul. Wrocławskiej-Kokota w Opolu" - dalsza 
budowa ul. Plamitzera

10 830 800 MZD

Wniosek zasadny. Realizację zadania rozpoczęto w 2011. Ze względu na postępującą sprzedaż 
działek celem zabudowy, wskazane jest dokończenie budowy zarówno ul. Plamitzera jak i 
pozostałych ulic. Dokumentacja ważna do maja 2016 r. Dalsza budowa dróg umożliwi rozbudowę 
budownictwa mieszkaniowego.

12 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu
Objęcie monitoringiem terenów osiedli 
mieszkaniowych

ZK

Wniosek niezasadny. W ramach rozbudowy oświetlenia w parku osiedlowym Armii Krajowej do 
końca 2015 roku zamontowanych zostanie 7 kamer (2 obrotowe i 5 stałych). Na osiedlu Malinka 
jest zamontowany punkt kamerowy do kamery mobilnej na Przedszkolu Nr 56 "Piastuś" przy ul. 
Bielskiej. Kamera mobilna swoim zasięgiem obejmuje teren rekreacyjny przedszkola, częściowo 
parkingi w rejonie ul. Bielskiej i Sieradzkiej oraz teren rekreacyjny ul. Bielskiej i Chełmskiej. W 
związku z tym, że nie na całym osiedlu Armii Krajowej i Malinka występują miejsca szczególnie 
zagrożone nie ma potrzeby zakupu kilkunastu kamer monitoringu wizyjnego. Kamera nie może 
spełniać tylko funkcji prewencyjnej.

13 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu

Naprawa oświetlenia będącego własnością 
Miasta Opola znajdującego się na 
ogólnodostępnych ciągach komunikacyjnych 
osiedli mieszkaniowych

50 000 ITGK

Wniosek niezasadny. Finansowanie z budżetu miasta napraw oświetlenia ulicznego może 
odbywać się tylko na ciągach komunikacyjnych osiedli mieszkaniowych stanowiących drogi 
publiczne, tj. gminne, powiatowe i wojewódzkie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, miasto nie 
może finansować remontów oświetlenia znajdującego się na drogach wewnętrznych spółdzielni, 
parkingach, dojazdach, przejściach oraz na terenach stanowiących własność prywatną.

14 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu
Budowa ronda lub sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ulic Stefana "Grota" Roweckiego - 
Stanisława Jankowskiego z drogą Sosnkowskiego

MZD
Wniosek niezasadny. Na wnioskowanym terenie brak jest możliwości technicznych na 
wybudowanie ronda. W sprawie budowy sygnalizacji świetlnej - WITiGK UM Opola wydał opinię 
negatywną.

15 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu

Kompleksowy remont nawierzchni ulic miejskich 
wraz z chodnikami - ulic: Stefana "Grota" 
Roweckiego, Jana Bytnara "Rudego", mjr Hubala, 
Szarych Szeregów, Skautów Opolskich, 
Stanisława Jankowskiego

MZD
Wniosek zasadny. Na wymienionych ulicach zostanie wykonany remont cząstkowy w ramach 
bieżącego utrzymania dróg.

16 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu
Wymiana nawierzchni parkingu przy przychodni 
zdrowia mieszczącej się w budynku przy ul. Emilia 
Fieldorfa 2

110 000 MZD
Wniosek zasadny. Można wykonać remont nawierzchni istniejącego parkingu poprzez ułożenie 
nowej nawierzchni bitumicznej.

17 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu

Budowa bezpiecznego dojazdu i dojścia do 
instytucji gminnych m. in. do Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy, Szkoły Muzycznej, 
Szkoły Podstawowej Nr 5, Gimnazjum Nr 1, 
Powiatowego Urzędu Pracy i Straży Miejskiej

50 000
 opracowanie 
dokumentacji

MZD

Wniosek zasadny. Teren nie jest administrowany przez MZD. Konieczność opracowania 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po opracowaniu dokumentacji można przystąpić do 
realizacji zadania oraz ustalenia zasad finansowania. Z uwagi na własności terenu należałoby 
ustalić zasady finansowania i wspólnej przebudowy drogi. Droga zlokalizowana na działce 9/9 
k.m.23 obręb Gosławice nie stanowi własności gminy Opole. 

18 Zbigniew Pamuła

Budowa przejścia dla pieszych na ul. Obrońców 
Stalingradu pomiędzy wyjazdem z ul. Tuwima a 
zjazdem w kierunku pawilonów handlowo-
usługowych

MZD Wniosek wymaga akceptacji Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy WITiGK UM.

19 Zbigniew Pamuła
Budowa kanalizacji deszczowej i ułożenie 
nawierzchni drogi w ciągu ul. Tuwima w Opolu

75 500
 opracowanie 
dokumentacji

MZD

Wniosek zasadny. Na zadanie pn. "Przebudowa ul. Pandzy i ul. Tuwima odc. od Bolka II do ul. 
Pandzy w Opolu" konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po 
opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki 
finansowe i przystąpić do realizacji zadania.
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20 Andrzej Lesiak
Poszerzenie drogi do przepisowych wymiarów 
ul. Piotra Pandzy na odcinku ok. 50 mb, od nr 28 
do skrzyżowania z ul. Tuwima

75 500
 opracowanie 
dokumentacji

MZD

Wniosek zasadny. Na zadanie pn. "Przebudowa ul. Pandzy i ul. Tuwima odc. od Bolka II do ul. 
Pandzy w Opolu" konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po 
opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki 
finansowe i przystąpić do realizacji zadania.

21 Edward Zawadzki
Wykonanie miejsca do zawracania samochodów 
na ul. Przytulnej

86 000
 opracowanie 
dokumentacji

MZD Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

22 Stowarzyszenie Opolskie Lamy Realizacja Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy 150 000 K Wniosek zasadny. 

23 Mieszkańcy ul. Poznańskiej Modernizacja nawierzchni ul. Poznańskiej 100 000
23 000 

 opracowanie 
dokumentacji

MZD Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

24 Zarząd Dzielnicy Gosławice

Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz realizacja zadania 
"Utworzenie parkingu samochodowego na działce 
nr 1010/7 (przy kościele pod wezwaniem WNMP) 
wraz z zagospodarowaniem terenu"

450 000
30 000

 opracowanie 
dokumentacji

MZD
Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na etapie 
opracowania koncepcji należy określić zakres i sposób zagospodarowania terenu. Po 
opracowaniu dokumentacji można przystąpić do realizacji zadania.

25 Zarząd Dzielnicy Gosławice
Utworzenie infrastruktury drogowej wraz z 
odprowadzeniem wody deszczowej w rejonie 
ul. Jaglanej i Siewnej

450 000 220 000 MZD

Wniosek zasadny. Dla wskazanego obszaru została opracowana koncepcja. Brak dalszych 
działań powoduje niekontrolowany podział działek i budowę nowych budynków mieszkalnych w 
sposób uniemożliwiający wprowadzenia rozwiązań przyjętych w koncepcji, a tym samym 
konieczność ponownego poszukiwania nowych rozwiązań układu drogowego. Konieczność 
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.  

26 Zarząd Dzielnicy Gosławice

Wykonanie krawężników i wpustów do kanalizacji 
burzowej oraz opcjonalnie chodnika na ul. Lipowej 
oraz utworzenie przejścia dla pieszych wraz z 
fragmentem ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu 
stare "ujście" ul. Lipowej i Luboszyckiej - 
opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej i realizacja zadania

200 000
63 000

opracowanie 
dokumentacji

MZD
Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
wykonanie chodnika szerokości 2,0 m na drodze długości 1,78 km z odwodnienieniem bez 
oświetlenia.

27 Zarząd Dzielnicy Gosławice

Dostosowanie infrastruktury ulic Zapłocie i 
Łanowej do potrzeb ich mieszkańców 
(opracowanie dokumentacji technicznej, 
wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz chodników 
i ścieżek rowerowych, obniżenie studzienek 
kanalizacyjnych do poziomu nawierzchni, 
udrożnienie rowu przy ul. Zapłocie lub wykonanie 
w jego miejsce zamkniętej kanalizacji burzowej, 
wykonanie oświetlenia obu ulic)

86 000 86 000 MZD

Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
Przebudowa ul. Zapłocie wraz z budową oświetlenia i odwodnieniem (koszt dokumentacji 43.000 
zł) oraz przebudowa ul. Łanowej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia (koszt dokumentacji 
43.000 zł). Po opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego  można 
wnioskować o środki na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

28 Zarząd Dzielnicy Gosławice

Wykonanie nawierzchni na ulicy Wygonowej, od 
torów kolejowych linii Opole-Kluczbork do granicy 
miasta Opola na rzece Swornica - opracowanie 
dokumentacji projektowej

97 000

110 000  
opracowanie 
dokumentacji, 

3 000 000  
realizacja

MZD

Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
wykonanie nawierzchni na drodze długości 1,27 km i szerokości 5 m bez odwodnienia i 
oświetlenia. Po opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można 
wnioskować o środki na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

29 Zarząd Dzielnicy Gosławice

Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej niezbędnej do realizacji zadania 
pn. "Przebudowa ul. Zapłocie na odcinku od ul. 
Wiejskiej do skrzyżowania z drogą transportu 
rolnego działki 596 i 623 wraz z budową 
kanalizacji deszczowej"

43 000 43 000 MZD
Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po 
opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki 
na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

Id: 880141BC-194F-4809-B603-F64651BAC6AF. Przyjęty Strona 14



Zestawienie wniosków do projektu bud żetu miasta Opola na 2016 r. Załącznik nr 2 

1 2 3 4 5 6 7

30 Zarząd Dzielnicy Gosławice

Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej niezbędnej do realizacji zadania 
pn. "Przebudowa ul. Pogodnej na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Wygonową do skrzyżowania z 
ul. Zapłocie wraz z budową kanalizacji 
deszczowej"

30 000 30 000 MZD
Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po 
opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki 
na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

31 Zarząd Dzielnicy Gosławice
Utrzymanie terenów zielonych (koszenie), prace 
interwencyjno-porządkowe (odśnieżanie) na 
terenie dzielnicy

10.000 250 000 OSR

Wniosek zasadny. Uporządkowanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, a nieobjętych 
stałym utrzymaniem jest zadaniem własnym. Niejednokrotnie tereny takie są również wskazywane 
jako dzikie wysypiska śmieci. Do realizacji zgłoszeń terenów wymagających porządkowania 
przyjmowane są interwencje od mieszkańców, Straży Miejskiej oraz Rad Dzielnic. Bardzo często 
porządkowane są również tereny wymagające natychmiastowej interwencji  i usuwania 
powalonych drzew, z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa, mienia osób itp., w związku z tym 
firma będzie prowadziła dyżury w tym zakresie. Dodatkowo, również tereny inwestycyjne nie 
objęte stałym utrzymaniem wymagają wykonywania prac interwencyjnych, celem ich należytego 
uporządkowania. W latach poprzednich interwencyjnie sprzątane były też tereny w dzielnicy 
Gosławice w rejonie ulic Wiejskiej, Oleskiej, Częstochowskiej i obwodnicy północnej. Z racji tego, 
iż większość terenów w dzielnicy stanowią tereny prywatne, nie odnotowano dużej ilości zgłoszeń 
z tej dzielnicy. Każdorazowo zgłaszanie konieczności porządkowania terenów jest weryfikowane 
w terenie, pod kątem właściciela działki i w przypadku, gdy nie jest nim Miasto Opole, zgłoszenie 
takie jest przekazywane do właściciela nieruchomości.

32 Mieszkańcy dzielnicy Malina

Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz 
utwardzenie pobocza drogi w celu utworzenia 
ciągu pieszo-rowerowego łączącego dzielnicę 
Groszowice z Maliną od skrzyżowania 
Teligi/Gagarina do skrzyżowania 
Traugutta/Gorzołki

900 000
30 000

 opracowanie 
koncepcji

MZD

Wniosek zasadny. Z uwagi na długość odcinka oraz przebieg przez tereny z zabudową 
zlokalizowaną w odległości poniżej 2,0 m od krawędzi jezdni należy w pierwszej kolejności 
wykonać wariantową koncepcję, która wskaże na których odcinkach możliwe jest wykonanie 
ciągu pieszo-rowerowego ze wskazaniem potencjalnych odbiorników wód opadowych. Koszt 
koncepcji wykonania ciągu pieszo-rowerowego długości 2,73 km i szerokości 2,5 m bez 
odwodnienia i oświetlenia 30.000 zł. Po opracowaniu koncepcji i wybraniu wariantu do realizacji 
można zlecić opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

33 Stowarzyszenie "Mój Duch Przyjazny"
Utworzenie klubu integracyjnego dla osób 
chorujących psychicznie i z zaburzeniami 
psychicznymi, a także ich rodzin i przyjaciół

56 400 PS

Wniosek niezasadny. Funkcjonujące na terenie miasta Opola środowiskowe domy samopomocy, 
tj. Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia" dla 75 osób oraz Środowiskowy Dom 
Samopomocy prowadzony przez Fundację "Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem 
Mózgowym" z 40 miejscami całkowicie zabezpieczają potrzeby uczestników i ich rodzin w 
zakresie działań środowiskowych. Zawarte we wniosku propozycje powielają działania 
świadczone przez środowiskowe domy samopomocy przy pomocy wyspecjalizowanej kadry. 
Ponadto poza zajęciami terapeutycznymi uczestnicy objęci są wsparciem psychologicznym, 
terapią ruchową poprzez zajęcia sportowe, fizjoterapię, turystykę i rekreację, otrzymują również 
pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych. 

34
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Przyszłość"

Wykonanie remontu nawierzchni chodnika w 
rejonie budynku przy ul. Ozimskiej 53 - na odcinku 
od budynku przy ul. Ozimskiej 55 do skrzyżowania 
ul. Ozimskiej i Katowickiej

MZD
Wniosek zasadny. Remont nawierzchni chodnika w rejonie budynku przy ul. Ozimskiej 53 
zostanie wykonany jako remont cząstkowy  w ramach bieżącego utrzymania dróg. 

35
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Przyszłość"

Wykonanie remontu nawierzchni chodników przy 
ul. Katowickiej - na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. 
Armii Krajowej

420 000 MZD
Wniosek zasadny. Odcinek wymaga pilnego remontu ze względu na zły stan nawierzchni 
chodnika. Koszt zakłada remont chodnika od ul. Armii Krajowej do 1 Maja – obie strony.

36
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Przyszłość"

Wykonanie remontu nawierzchni chodników wraz 
z wykonaniem miejsc parkingowych wzdłuż ul. 1-
go Maja - na odcinku 
od ul. Wapiennej do ul. Rejtana

MZD

Wniosek zasadny. Na wymienionym terenie  zostanie wykonany remont cząstkowy w ramach 
bieżącego utrzymania dróg. Remont cząstkowy nawierzchni ma na celu przede wszystkim 
usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych. Stanowiska parkingowe na 
istniejącym chodniku. 
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37
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Przyszłość"

Budowa parkingu na min. 50 miejsc postojowych 
przy ul. Rejtana (w rejonie budynku US)

MZD

Wniosek zasadny. Teren Urzędu Skarbowego został zagospodarowany w całości, natomiast 
tereny przyległe są własnością osób prywatnych oraz Taboru Szynowego. Przed opracowaniem 
dokumentacji konieczne jest przejęcie przez Gminę Opole terenów umożliwiających lokalizację 
parkingów. W przypadku pozyskania terenów koszt opracowania dokumentacji 45.000 zł. Po 
opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki 
na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

38
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Przyszłość"

Wykonanie remontu nawierzchni chodnika wzdłuż 
ul. Rodziewiczówny i ul. Plebiscytowej - na 
odcinku od ul. Asnyka do ul. Fabrycznej, po 
stronie pawilonu handlowo-usługowego 

MZD
Wniosek zasadny. Na wymienionym terenie zostanie wykonany remont cząstkowy w ramach 
bieżącego utrzymania dróg. Remont cząstkowy nawierzchni ma na celu przede wszystkim 
usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych. 

39
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Przyszłość"

Wykonanie remontu nawierzchni chodnika wzdłuż 
ul. Nysy Łużyckiej - na odcinku 
pomiędzy ul. Luboszycką, a ul. Oleską

MZD
Wniosek zasadny. Na wymienionym terenie zostanie wykonany remont cząstkowy w ramach 
bieżącego utrzymania dróg. Remont cząstkowy nawierzchni ma na celu przede wszystkim 
usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych. 

40
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Przyszłość"

Wykonanie boiska sportowego w rejonie 
budynków mieszkalnych przy Pl. Teatralnym oraz 
ul. Kośnego 10,12,14

S

Wniosek niezasadny. Wybudowanie boiska we wskazanym miejscu może spowodować kolejne 
protesty mieszkańców. Ze względu na ograniczoną powierzchnię oraz bezpośrednie sąsiedztwo 
domów mieszkalnych, lokalizacja boiska w tym miejscu jest niewskazana. Ponadto, według planu 
zagospodarowania terenu, w miejscu tym ma przebiegać ulica.

41
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Przyszłość"

Wykonanie naprawy nawierzchni asfaltowej drogi 
położonej na terenie Gminy Opole (działki nr 
535/13, 535/14, k.m. 11, obręb Zakrzów) - 
wyjazdu od ulicy Chabrów do obiektów pawilonów 
handlowo-usługowych oraz Kościoła Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. Św. Karola Boromeusza

800 000 MZD
Wniosek zasadny. Wymienione działki nr 535/13, 535/14, k.m. 11, obręb Zakrzów w Opolu - nie 
leżą na terenie administrowanym przez MZD. W chwili obecnej te działki stanowią tereny 
mieszkaniowe i wymagają przekwalifikowania na działki drogowe.

42
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Przyszłość"

Wykonanie remontu nawierzchni chodników przy 
ul. Bzów (na odcinku od ul. Konwalii 
do ul. Jaśminów - w rejonie budynków 
wielorodzinnych)

MZD
Wniosek zasadny. Na wymienionym terenie zostanie wykonany remont cząstkowy w ramach 
bieżącego utrzymania dróg. Remont cząstkowy nawierzchni ma na celu przede wszystkim 
usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych

43
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Przyszłość"

Wykonanie (odnowienie) boiska sportowego na 
końcu ulicy Tatrzańskiej  działki nr 158 i 160, k.m. 
20, obręb Opole)

S
Wniosek niezasadny. Działka 158 jest wąskim pasem pomiędzy dwoma blokami mieszkalnymi, 
natomiast działka 160 to niewielki trójkąt zbyt mały na lokalizację boiska. Brak możliwości 
realizacji boisk na wskazanym terenie.

44
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Przyszłość"

Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic 
Luboszyckiej i Chabrów

3 000 000 MZD

Wniosek zasadny. Opracowana została koncepcja zawierająca budowę ronda. Konieczność 
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskania decyzji zezwalającej na 
realizację inwestycji drogowej. Po opracowaniu dokumentacji można przystąpić do realizacji 
zadania.

45
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Przyszłość"

Wykonanie zatoczek postojowych wzdłuż całej 
ulicy Chabrów (po prawej stronie, jadąc od 
wiaduktu w stronę ulicy Oleskiej)

30 000 MZD

Wniosek zasadny. Wymagana szerokość zatoki postojowej to 4,5 m plus 0,5 m od ścieżki 
rowerowej przy założeniu parkowania prostopadłego do osi jezdni. Brak pas rozdzielającego 
pomiędzy zatoką postojową a ścieżką rowerową powoduje, że parkujące samochody zajmują 
część ścieżki rowerowej, powodując utrudnienia w ruchu rowerowym. W ramach opracowania 
dokumentacji projektant wykonuje w I etapie koncepcję, w której przedstawi jakie zatoki postojowe 
i w jakiej lokalizacji można wykonać. Po opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu 
inwestorskiego  można wnioskować o środki na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

46
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Przyszłość"

Przebudowa wjazdu z ulicy Wilsona na ulicę 
Częstochowską

70 000
 opracowanie 
dokumentacji

MZD

Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej z 
uzyskaniem uzgodnień PKP S.A. na prowadzenie robót na terenie przylegającym do linii 
kolejowej oraz decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Po opracowaniu 
dokumentacji na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki na jego 
realizację i przystąpić do realizacji zadania.

47
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Przyszłość"

Przebudowa skrzyżowania wraz ze zmianą 
rozwiązania komunikacyjnego w rejonie ulic 
Tysiąclecia, Grudzickiej i Fiołkowej

70 000
 opracowanie 
dokumentacji

MZD

Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z 
uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Po opracowaniu dokumentacji 
na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki na jego realizację i 
przystąpić do realizacji zadania.
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48
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Przyszłość"

Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych na 
zatokach parkingowych wzdłuż ulicy Wilsona na 
terenie Gminy Opole, sąsiadującym z działką nr 
58/15, k.m. 5, obręb Kolonia Gosławicka

30 000
 opracowanie 
dokumentacji

MZD

Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W ramach 
opracowania dokumentacji projektant określi sposób parkowania oraz w jakiej lokalizacji można 
wykonać miejsca postojowe. Po opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu 
inwestorskiego  można wnioskować o środki na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

49
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Przyszłość"

Wykonanie remontu nawierzchni chodnika wzdłuż 
ulicy Dambonia - od strony budynków 
mieszkalnych

MZD
Wniosek zasadny. Na wymienionym terenie zostanie wykonany remont cząstkowy w ramach 
bieżącego utrzymania dróg. Remont cząstkowy nawierzchni ma na celu przede wszystkim 
usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pieszych. 

50
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Przyszłość"

Wykonanie remontu nawierzchni chodników przy 
ul. Niemodlińskiej (na odcinku od ul. Koszyka do 
ul. Domańskiego) wraz z wykonaniem miejsc 
postojowych

MZD

Wniosek zasadny. Zadanie ujęte jest w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulic 
Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową 
ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji ". Planowany termin zakończenia dokumentacji I 
kwartał 2016 roku.

51
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Przyszłość"

Wykonanie odwodnienia ITGK
Wniosek niezasadny. Miasto Opole nie może budować kanalizacji deszczowej na terenach nie 
będących jego własnością. OSM Przyszłość winna sama egzekwować odłączenie się innych 
właścicieli (Wspólnoty Mieszkaniowe) od sieci kanalizacji deszczowej Spółdzielni. 

52
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Przyszłość"

Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej 
zlokalizowanej na działce nr 12, k.m. 32, obręb 
Szczepanowice (w rejonie garaży położonych na 
działce Spółdzielni nr 53/1, k.m. 32 obręb 
Szczepanowice, zlokalizowanych w pobliżu 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy 
ul. Niemodlińskiej 66, 68 i 70)

ITGK

Wniosek niezasadny. Kolektor deszczowy Ø1200 biegnący przez działkę nr 12 (km 32, obręb 
Szczepanowice) jest w dobrym stanie technicznym i nie ma potrzeby jego przebudowy. 
Kanalizacja biegnąca przez działkę nr 54 oraz 53/1 (km 32, obręb Szczepanowice) nie jest 
własnością Miasta Opola. Odprowadza ona wody opadowe z terenu Spółdzielni OSM Przyszłość 
(dz. nr 53/1) oraz z terenu budynków wielorodzinnych przy ul. Niemodlińskiej 66-70 (dz. nr 54)  
przez co zapewnia im prawidłowe funkcjonowanie. Zgodnie z art. 61 ust. 1 Prawa budowlanego 
do obowiązków właściciela lub zarządcy należy użytkowanie obiektów budowlanych w sposób 
zgodny z  ich przeznaczeniem w szczególności w zakresie usuwania ścieków i wody opadowej. 
W związku z tym, to Spółdzielnia oraz Wspólnota Niemodlińska 66-70 mają obowiązek 
zabezpieczenia we własnym zakresie środków na czyszczenie kanalizacji służącej odwodnieniu 
ww. terenów.

53
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Przyszłość"

Remont nawierzchni drogi oraz chodnika (od 
strony Szkoły Podstawowej Nr 8) przy ul. 
Wrocławskiej i Lompy, na odcinku od ul. 
Bończyka do Pl. Piłsudskiego

MZD
Wniosek zasadny. W 2015 roku zostanie wykonana nawierzchnia jezdni, a w 2016 roku 
planowany jest do wykonania remont chodnika na wymienionym odcinku.

54
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
Naprawa wjazdu przy ul. Wrocławskiej została już wykonana. Wykonanie parkingu przy tym 
wjeździe jest niemożliwe ze względów technicznych - brak miejsca w pasie drogowym.

55
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Przyszłość"

Dokończenie remontu nawierzchni chodników 
przy ul. Wrocławskiej (na odcinku od ul. Lompy do 
ul. Niemodlińskiej)

MZD
Wniosek zasadny. Na wymienionym terenie zostanie wykonany remont cząstkowy w ramach 
bieżącego utrzymania dróg. Remont cząstkowy nawierzchni ma na celu przede wszystkim 
usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pieszych. 

56
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Przyszłość"

Remont nawierzchni chodników 
przy ul. Koszyka

MZD

Wniosek zasadny. Po przekazaniu terenu na rzecz Gminy Opole na chodnikach przy ul. Koszyka 
zostanie wykonany remont cząstkowy w ramach bieżącego utrzymania dróg. Remont cząstkowy 
nawierzchni ma na celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu 
pieszych.  

57
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Przyszłość"

Remont zjazdu z ulicy Prószkowskiej na parking 
przy pawilonie handlowo-usługowym "AS"

MZD

Wniosek zasadny. Remont zjazdu z ulicy Prószkowskiej na parking przy pawilonie handlowo-
usługowym "AS" zostanie wykonany jako remont cząstkowy w ramach bieżącego utrzymania 
dróg. Remont cząstkowy nawierzchni ma na celu przede wszystkim usuwanie miejsc 
zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych. 

58
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Przyszłość"

Wykonanie odwodnienia ITGK
Wniosek niezasadny. Miasto Opole nie może budować kanalizacji deszczowej na terenach nie 
będących jego własnością. OSM Przyszłość winna sama egzekwować odłączenie się innych 
właścicieli (Wspólnoty Mieszkaniowe) od sieci kanalizacji deszczowej Spółdzielni.
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59
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Przyszłość"

Dokonanie przeglądu stanu technicznego 202 
budek lęgowych dla ptaków, zamontowanych w 
2009 roku na obiektach na terenie miasta Opola, 
wraz z wykonaniem niezbędnych prac 
konserwacyjno-remontowych, w szczególności na 
budynkach: Ozimska 53, Dambonia 155-157,157-
161, 163-165, pl. Piłsudskiego 5-6

4 500 OSR

Wniosek zasadny. Zadanie jest realizowane pn. „Konserwacja i wymiana budek lęgowych na 
terenie miasta Opola”. Wykonywane jest co roku, z uwagi na to, iż na terenie miasta Opola 
umieszczonych jest ponad 200 budek lęgowych, a zatem ich przegląd i konserwacja są 
niezbędne, aby zapewnić prawidłową eksploatację budek przez zamieszkujące w nich ptaki. 
Większość prac realizowanych jest  po okresie lęgowym ptaków (po 15 października). Podczas 
realizacji zadania wykonywane są m. in.: przegląd budek i ich zasiedlenia, konserwacja, 
usunięcie starego gniazda oraz gdy jest to wymagane przeprowadzane są drobne naprawy. 
Zadanie wykonywane jest przez osobę posiadającą wiedzę i kwalifikacje w dziedzinie ornitologii, 
aby zachowane zostały wszelkie normy i potrzeby dla danego gatunku. Podczas prac w 2014 
roku wykonana została inwentaryzacja wszystkich budek lęgowych wraz z drobnymi naprawami. 
W roku 2015 w okresie wiosennym zamontowano dodatkowo 5 budek lęgowych dla szpaków, 
wykonano także przegląd budek. Czyszczenie oraz inne czynności naprawcze wykonane zostaną 
po 15 października. W roku 2016 zadanie będzie również realizowane (wykonanie  przeglądu 
budek i ich zasiedlenia, konserwacja, usunięcie starego gniazda oraz drobne naprawy), ponadto 
zadanie zostanie rozszerzone o montaż dodatkowych budek dla nietoperzy. 

60 Małgorzata Sekula

Zainstalowanie tzw. inteligentnej sygnalizacji 
świetlnej na przejściach dla pieszych przy 
ul. Oświęcimskiej w Opolu - w okolicach 
przystanków autobusowych (przy zjeździe 
na ul. Złotą i ul. Srebrną oraz w pobliżu stacji 
Tauron)

210 000 ITGK
Wniosek niezasadny. Biorąc pod uwagę obecne natężenie ruchu pieszego i kołowego wniosek 
nie kwalifikuje się do realizacji. Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaopiniowała go 
negatywnie.

61 Małgorzata Sekula

Remont ul. Popiełuszki na odcinku od hurtowni 
"Gaja" do skrzyżowania ulic Gorzołki 
i Oświęcimskiej wraz z chodnikami dla pieszych 
i oświetleniem

MZD

Wniosek zasadny. Dokumentacja techniczna jest opracowana. W 2015 roku zostanie wykonany 
remont nawierzchni chodników i jezdni ul. Popiełuszki na wskazanym odcinku oraz 2 odcinki przy 
ul. Oświęcimskiej. Pierwszy odcinek to od stacji Tauron do pierwszego wjazdu na osiedle 
Metalchem oraz drugi odcinek to od ul. Metalowej do zatok autobusowych  na wysokości ul. 
Złotej.

62 Małgorzata Sekula

Dokonanie remontu ul. Kraszewskiego w Opolu 
na całym odcinku ulicy i remont drugiej części 
chodnika i nawierzchni przy ul. A. Mickiewicza w 
Opolu

25 000 
opracowanie 
dokumentacji

MZD

Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po 
opracowaniu dokumentacji można przystąpić do realizacji zadania. Do tego czasu na ul. 
Kraszewskiego zostanie wykonany remont cząstkowy w ramach bieżącego utrzymania dróg. 
Remont cząstkowy nawierzchni ma na celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających 
bezpieczeństwu pojazdów i pieszych. W 2015 roku zostanie wykonana nawierzchnia chodnika 
przy ul. Mickiewicza a nawierzchnia jezdni tej ulicy zostanie wykonana przez WIK - Wodociągi i 
Kanalizacje w Opolu.

63 Małgorzata Sekula

Remont ul. Złotej na odcinku od nr 18 
do ul. Metalowej wraz z chodnikami dla pieszych, 
oświetleniem i miejscami parkingowymi dla 
mieszkańców

1 500 000 MZD

Wniosek zasadny. Realizację zadania rozpoczęto w 2006 roku i kontynuowano, z przerwami do 
2014 roku. Zły stan nawierzchni, brak chodników i miejsc parkingowych znacząco utrudnia 
funkcjonowanie mieszkańców na osiedlu. W ramach posiadanej dokumentacji do wykonania 
pozostała część ul. Złotej i Niklowa.

64 Małgorzata Sekula

Wykonanie kanalizacji deszczowej na całym 
odcinku ul. Metalowej z odprowadzeniem do 
kanału deszczowego znajdującego się na 
ul. Oświęcimskiej

20 000
 opracowanie 
dokumentacji, 

290 000 
realizacja 

MZD

Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po 
opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki 
na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania. Podane koszty zakładają budowę kanalizacji 
grawitacyjnej bez przepompowni wód opadowych.

65 Małgorzata Sekula

Zmiana organizacji ruchu ul. Metalowej - 
przywrócenie dwóch kierunków jazdy 
z przywróceniem wjazdu na ul. Metalową 
bezpośrednio od strony ul. Oświęcimskiej

ITGK
Wniosek niezasadny. Brak warunków technicznych do wprowadzenia  ruchu dwukierunkowego 
(zbyt mała szerokość pasa drogowego). Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
zaopiniowała wniosek negatywnie.
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66 Małgorzata Sekula

Remont ul. Al. Przyjaźni na odcinku od przejazdu 
kolejowego przy ul. Marka z Imielnicy do ul. 
Podmiejskiej wraz 
z chodnikami dla pieszych i oświetleniem oraz 
wyznaczeniem drugiego pasa ruchu 
przeznaczonego dla kierowców skręcających przy 
przejeździe kolejowym w lewo 
- w ul. Marka z Imielnicy

MZD

Wniosek zasadny. W 2016 roku zostanie wykonana wymiana nawierzchni chodnika oraz zostanie 
wykonany remont cząstkowy nawierzchni jezdni w ramach bieżącego utrzymania dróg. Remont 
cząstkowy nawierzchni ma na celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających 
bezpieczeństwu pojazdów i pieszych.  

67 Małgorzata Sekula

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

MZD

Wniosek zasadny. W 2016 roku na wymienionych ulicach zostanie wykonany  remont cząstkowy 
nawierzchni jezdni w ramach bieżącego utrzymania dróg.  Remont cząstkowy nawierzchni  ma na 
celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych. Na 
parkingu przy Stadionie Żużlowym zostanie ustawionych 5 sztuk małych koszy na śmieci.

68 Małgorzata Sekula
Wydzielenie strefy zamieszkania w rejonie ulic: 
Grzesika, Południowej, Młodzieżowej i Grzonki

ITGK
Wniosek niezasadny. Ulice położone są w strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h. Komisja ds. 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaopiniowała wniosek negatywnie.

69 Małgorzata Sekula

Remont istniejącej sali gimnastycznej i jej 
rozbudowa w budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 zajmującej budynek po 
Publicznym Gimnazjum nr 2 Opole ul. Rejmonta

4 500 000 3 000 000 OŚ

Wniosek zasadny. Infrastruktura sali gimnastycznej nie pozwala na prowadzenie w pełni zajęć 
wychowania fizycznego i rozgrywek na pełnowymiarowych boiskach. Ponadto uniemożliwia 
prowadzenie zajęć kilku grup jednocześnie. Wykonany jest projekt budowlano-wykonawczy 
przebudowy i rozbudowy istniejącej sali gimnastycznej. Należy uaktualnić dokumentację 
projektową do obecnie obowiązujących przepisów budowlanych, wystąpić o pozwolenie na 
budowę i wybrać w drodze przetargu wykonawcę robót związanych z inwestycją.  

70 Małgorzata Sekula
Remont chodników po obu stronach ul. 
Katowickiej na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. 
Armii Krajowej

420 000 MZD
Wniosek zasadny. Odcinek wymaga pilnego remontu ze względu na zły stan nawierzchni 
chodnika. Koszt zakłada remont chodnika od ul. Armii Krajowej do 1 Maja – obie strony.

71 Małgorzata Sekula
Utworzenie funkcjonującego przez całą dobę 
posterunku Straży Miejskiej w budynku 
noclegowni i Izby Wytrzeźwień na ul. Popiełuszki

ZK

Wniosek niezasadny. Usytuowanie posterunku Straży Miejskiej na wskazanym terenie byłoby 
znacznym kosztem dla budżetu. Obecnie ten teren obsługuje referat Nowa Wieś Królewska z 
siedzibą przy ul. Reymonta 47B. W nowym budynku izby wytrzeźwień i noclegowni przy ul. 
Popiełuszki w Opolu będzie pomieszczenie do dyżurów pełnionych przez Policję i Straż Miejską w 
określonych dniach i czasie.

72 Małgorzata Sekula
Zagospodarowanie terenów zielonych położonych 
bezpośrednio pomiędzy ulicami Mickiewicza i 
Katowicką

BAM -        
200 000   
MZLK -        
130 000

MZLK

Wniosek zasadny. Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców oraz duże możliwości 
zagospodarowania terenu przyległego do budynków przy ul. Katowickiej 28-46 oraz Mickiewicza 8-
16 zasadne jest kompleksowe zagospodarowanie terenu, poprzez wykorzystanie istniejącego 
potencjału. W 2015 roku zostanie wykonany I etap zagospodarowania polegający na budowie 
placu zabaw wraz z częścią rekreacyjno-wypoczynkową. W roku następnym planuje się realizację 
kolejnego etapu zagospodarowania, poprzez uzupełnienie o zieleń i infrastrukturę towarzyszącą.

73 Małgorzata Sekula
Przeniesienie noclegowni z dzielnicy Groszowice 
do Bierkowic

PS

Wniosek niezasadny. Nie przewiduje się zmiany miejsca usytuowania Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu przede wszystkim ze względu na 
zainwestowanie dużych środków w jego rozbudowę. Ponadto, prowadzenie takiej działalności jest 
związane z zapewnieniem opieki medycznej osobom zatrzymanym w celu wytrzeźwienia. Obecne 
usytuowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym przy Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" rozwiązuje problem opieki zdrowotnej zarówno dla izby wytrzeźwień, 
jak i dla osób przebywających w noclegowni, którzy w nagłych wypadkach mogą od razu uzyskać 
pomoc lekarską i pielęgniarską. Miasto Opole w 2015 r. zakończy realizację zadania pn. 
"Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w 
Opolu".
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74 Małgorzata Sekula
Zabezpieczenie środków na funkcjonowanie 
niepublicznych żłobków i klubików dziecięcych

5 647 200 PS

Wniosek zasadny. W 2015 roku w Opolu wpisanych zostało do rejestru żłobków prowadzonego 
przez Prezydenta Miasta Opola 13 niepublicznych placówek. W bieżącym roku 12 żłobków na 
podstawie uchwały Nr LIII/796/13 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie 
określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobek na terenie Miasta Opola otrzymuje dotację celową w wysokości 650 zł 
miesięcznie na każde dziecko objęte 10 godzinną opieką w żłobku. Wnioski o dotację na 2016 
rok złożyło 13 niepublicznych żłobków dla 743 dzieci. Dotychczas w mieście Opolu nie 
zarejestrowano rejestru klubu dziecięcego, tak więc nie wpłynął do budżetu miasta Opola żaden 
wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na objęcie opieką dzieci w klubie dziecięcym.

75 Małgorzata Sekula
Dokonanie odtworzenia zieleni w tym drzew 
usuniętych podczas remontu ul. Reymonta

28 000 MZD

Wniosek zasadny. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca na nasadzenia w pasie drogowym ul. 
Reymonta oraz trudne warunki bytowe dla nowych nasadzeń drzew, należy mieć na uwadze, iż 
posadzone drzewa powinny mieć wysokość co najmniej 250 cm, w miejscu posadzenia drzewa 
powinien być rozebrany chodnik i wymieniona gleba do głębokości ok. 150 cm, wokół 
posadzonego drzewa należy zagospodarować przestrzeń w postaci metalowej kraty pod drzewo 
oraz metalowej osłony pnia drzewa, nasadzenia należy objąć 3-letnią pielęgnacją. Z uwagi na 
duże wymagania związane z całością inwestycji przewidywany koszt nasadzenia 1 szt drzewa 
wynosi ok 2.800 zł. W pasie drogowym ul. Reymonta można przewidzieć nasadzenie ok. 10 
sztuk. drzew.

76 Małgorzata Sekula
Remont skweru pod kościołem pw. Piotra i Pawła 
w Opolu w ciągu ulic Katowickiej i Karola Miarki, 
w okolicach pomnika A. Mickiewicza

4 000 000 BAM

Wniosek zasadny. Na przebudowę skweru przy Pl. A. Mickiewicza została opracowana 
dokumentacja. Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni, wykonanie oświetlenia, wykonanie 
fontanny, nasadzenia roślinności niskiej i średniej wraz z instalacją nawadniającą, założenie 
kwietników, montaż elementów małej architektury. Ponadto projekt zakłada przeniesienie 
pomnika A. Mickiewicza w sąsiednie miejsce celem otworzenia osi widokowej. Dokumentacja nie 
obejmuje przeniesienia pomnika. Realizacja inwestycji jest zasadna i może nastąpić po 
zaktualizowaniu dokumentacji technicznej.

77 Małgorzata Sekula
Wykonanie zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego na rzece Odrze przez 
Gminę Opole w rejonie Metalchemu

ITGK

Wniosek niezasadny. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w grudniu 
2014 roku zakończył realizację inwestycji pn. "Przebudowa wału Metalchem miasta Opole w 
związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku". W wyniku realizacji ww. 
inwestycji wnioskowany teren został zabezpieczony przeciwpowodziowo.

78 Małgorzata Sekula
Zabezpieczenie środków finansowych na 
realizację podwyżek płac nauczycieli pracujących 
w warunkach trudnych i uciążliwych 

OŚ

Wniosek częściowo zasadny. Dodatek za uciążliwe warunki pracy został podwyższony w 2014 
roku na mocy uchwały Nr LVI/841/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 marca 2014 r zmieniającej 
uchwałę w sprawie regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za 
wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Na mocy uchwały dodatek ten został podwyższony o 
40 % w stosunku do kwoty dotychczasowej i dotyczył wszystkich nauczycieli pracujących w 
warunkach uciążliwych - w tym więc zakresie wniosek należy uznać za niezasadny. Pozytywna 
opinia dotyczy podwyżki dla nauczycieli pracujących tylko w warunkach trudnych (bez warunków 
uciążliwych). Jednak skutek finansowy takiej podwyżki można wyliczyć dopiero po wypracowaniu 
nowych rozwiązań w zakresie przyznawania tego dodatku. 

79 Małgorzata Sekula

Zabezpieczenie środków finansowych na 
realizację waloryzacji płac pracowników 
administracji i obsługi szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez miasto Opole 

1 691 400 OŚ

Wniosek zasadny. Pracownicy samorządowi w szkołach stanowią grupę pracowniczą o niskich 
uposażeniach, zwłaszcza dotyczy to pracowników pomocniczych i obsługi, którzy często 
otrzymują płacę na granicy wynagrodzenia minimalnego. W 2014 roku dokonano podwyżki płac 
dla tej grupy pracowników, przeznaczając na ten cel 1.000.000 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że 
poprzednie podwyższenie płac miało miejsce w 2008 r, a od 2012 roku nie była dokonywana 
również waloryzacja płac, zabezpieczenie środków na dalsze zwiększenie wynagrodzenia można 
uznać za uzasadnione. W przypadku wzrostu wynagrodzenia o 100,00 zł netto na etat, roczny 
skutek finansowy (wraz z kosztami pracodawcy) stanowiłby kwotę 1.691.400 zł.
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80 Małgorzata Sekula
Zabezpieczenie środków na szczepienia przeciw 
wirusowi HPV dziewcząt dwunastoletnich - 
mieszkanek Opola

600 000 160 000 PS

Wniosek zasadny. Zadanie jest kontynuacją działań z lat 2009 - 2015. Program profilaktyki 
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) został przyjęty uchwałą Nr XIX/280/11 Rady 
Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. Program jest realizowany corocznie do czasu włączenia 
szczepień przeciwko wirusowi HPV do obowiązkowej części Programu Szczepień Ochronnych 
finansowanych z budżetu państwa. Z danych epidemiologicznych wynika, że w Polsce rocznie na 
raka szyjki macicy zapada ponad 3.200 kobiet, a niemal 2.000 umiera. Jest to jeden z 
najwyższych wskaźników  w Europie. Główną przyczyną zachorowalności na tę chorobę jest 
czynnik onkogenny przenoszony drogą płciową we wczesnym okresie życia kobiety. Jest to wirus 
brodawczaka ludzkiego (HPV). Czynniki ryzyka takie jak wczesne rozpoczęcie życia seksualnego 
czy duża liczba partnerów seksualnych zwiększają prawdopodobieństwo zakażenia wirusem. 
Szczepionka zalecana jest przede wszystkim dziewczętom około 12 roku życia, tj. przed 
rozpoczęciem inicjacji seksualnej (przed ryzykiem kontaktu z HPV).

81 Małgorzata Sekula
Dokończenie remontu chodnika po jednej ze stron 
ul. Dmowskiego w Opolu

50 000 MZD
Wniosek zasadny. W przypadku posiadanych niezbędnych środków finansowych w 2016 roku, 
zostanie dokończony remont chodnika po jednej ze stron ul. Dmowskiego.

82
Mieszkańcy ul. Wiśniowej/Dariusz 
Łoziński

Wykonanie nawierzchni na całej długości 
ul. Wiśniowej

200 000 MZD
Wniosek zasadny. Wykonanie tego zadania uzależnione jest od wysokości przyznanych środków 
na utrzymanie dróg w 2016 roku.

83 Rodzinny Ogród Działkowy "Chabry"

Wykonanie sieci wodociągowej i ujęcia wody z 
wyrobiska Cementowni "Odra I" przy ul. 
Luboszyckiej do zbiornika ROD "Chabry" 
przy ul. Luboszyckiej z dalszym przerzutem wody 
do zbiornika "Silesia"

1 000 000 ITGK
Wniosek niezasadny. Istnieje możliwość zasilania przedmiotowych ogródków działkowych z 
istniejącego wodociągu Ø250 zlokalizowanego wzdłuż 
ul. Luboszyckiej.

84 SBB ENERGY S.A. Remont ul. Łowickiej oraz Kaszubskiej 300 000 MZD
Wniosek zasadny. Wykonanie tego remontu uzależnione jest od wysokości przyznanych środków 
na utrzymanie dróg w 2016 roku.

85 Rada Dzielnicy Grotowice
Dokończenie budowy ul. Złotej i Niklowej oraz 
wykonanie nowej nawierzchni chodnika w ciągu 
ul. Złotej

2 000 000 MZD

Wniosek zasadny. Realizację zadania rozpoczęto w 2006 roku i kontynuowano, z przerwami do 
2014 roku. Zły stan nawierzchni, brak chodników i miejsc parkingowych znacząco utrudnia 
funkcjonowanie mieszkańców na osiedlu. W ramach posiadanej dokumentacji do wykonania 
pozostała część ul. Złotej i Niklowa.

86 Rada Dzielnicy Grotowice
Rewitalizacja terenów zielonych z wydzieleniem 
miejsc parkingowych na terenie działki 733 
obrębu Grotowice

MZLK

Wniosek zasadny. Na terenie przy ul. Złotej i Srebrnej znajduje się duża ilość zieleni, zarówno 
wysokiej jak i niskiej oraz ogólnodostępny plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ze 
względu na duży obszar jaki zajmuje zieleń, biorąc pod uwagę olbrzymi potencjał sposobu 
zagospodarowania terenu, zasadnym jest wykorzystanie części terenu jako miejsca postojowe.

87 Rada Dzielnicy Grotowice

Wykonanie projektu drogi od ul. Oświęcimskiej do 
ul. Niklowej wzdłuż działki nr 750 wraz z ciągiem 
pieszym oraz rowerowym do drogi o oznaczeniu 
8KDX

30 000  
opracowanie 
dokumentacji, 

120 000  
realizacja

MZD
Wniosek zasadny. Realizacja zadania pn. "Utworzenie jednokierunkowej drogi od ul. 
Oświęcimskiej do ul. Niklowej wzdłuż działki nr 750" jest możliwa po wykonaniu drogi w rejonie 
zjazdu na teren Parku Przemysłowego Metalchem. 

88 Rada Dzielnicy Grotowice
Kontynuacja przebudowy ul. Oświęcimskiej na 
odcinku ul. Metalowa-Stacja Tauron

MZD

Wniosek zasadny. Opracowano dokumentację techniczną. W 2015 roku zostanie wykonany 
remont nawierzchni chodników i jezdni ul. Popiełuszki na odcinku od hurtowni "Gaja" do 
skrzyżowania ulic Gorzołki i Oświęcimskiej oraz 2 odcinki przy ul. Oświęcimskiej. Pierwszy 
odcinek to od stacji Tauron do pierwszego wjazdu na osiedle Metalchem oraz drugi odcinek to od 
ul. Metalowej do zatok autobusowych  na wysokości ul. Złotej. Pozostały odcinek zostanie 
wykonany w przypadku uzyskania dodatkowych środków inwestycyjnych w 2016 roku.

89 Rada Dzielnicy Grotowice

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla 
pieszych w okolicach przystanków autobusowych 
poprzez ustawienie sygnalizacji świetlnej S-1 
wzbudzeniowej na ul. Oświęcimskiej 84, 
ul. Oświęcimskiej 200, ul. Oświęcimska-Złota

500 000 360 000 ITGK
Wniosek niezasadny. Biorąc pod uwagę obecne natężenie ruchu pieszego i kołowego wniosek 
nie kwalifikuje się do realizacji. Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaopiniowała go 
negatywnie.

90 Rada Dzielnicy Grotowice
Wylanie dywanika asfaltowego na ul. Hutniczej 
w Opolu-Grotowicach

75 000 MZD
Wniosek zasadny. Wykonanie tego zadania uzależnione jest od wysokości przyznanych środków 
na utrzymanie dróg w 2016 roku.
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91 Rada Dzielnicy Grotowice
Wylanie dywanika asfaltowego na ul. Górniczej 
w Opolu-Grotowicach

60 000 MZD
Wniosek zasadny. Wykonanie tego zadania uzależnione jest od wysokości przyznanych środków 
na utrzymanie dróg w 2016 roku.

92 Rada Dzielnicy Grotowice Doświetlenie ul. Metalowej 60 000 ITGK

Wniosek zasadny. Ulica Metalowa jest drogą łączącą ul. Oświęcimską z osiedlem przy ul. Złota-
Srebrna i nie posiada oświetlenia ulicznego na odcinku  200 mb. Panujący na tej ulicy duży ruch 
pieszy i samochodowy oraz brak chodników powodują, że poruszanie się tam po zmierzchu jest 
niebezpieczne. W celu poprawy bezpieczeństwa na tej ulicy należałoby również wybudować nowe 
oświetlenie.

93 Rada Dzielnicy Grotowice
Uzbrojenie działek w Opolu-Grotowicach nr od 
806/2 do 806/29

GN
Wniosek zasadny. Na wskazanym terenie wydzielono 26 działek budowlanych, które po 
wykonaniu drogi i uzbrojenia zostaną wyznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.

94 Rada Dzielnicy Grotowice
Zagospodarowanie terenów w Opolu-Grotowicach 
na działkach 740,739 oraz 724

45 000 ITGK

Wniosek zasadny. W roku 2015 planowane jest wykonanie I etapu związanego z rewitalizacją 
terenu na działkach 740, 739 oraz 724. Wybudowane zostaną cztery ławki oraz wytyczone alejki. 
W celu poprawy bezpieczeństwa wokół alejek należałoby wybudować oświetlenie. Szacowana 
wartość dotyczy wykonania projektu technicznego oraz oświetlenia we wskazanym miejscu.

95 Rada Dzielnicy Grotowice
Budowa nawierzchni asfaltowej wraz z 
kompleksową infrastrukturą drogową na ulicach: 
Platynowej, Gwarków i Miedzianej

80 000
 opracowanie 
dokumentacji

MZD Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

96 Rada Dzielnicy Grotowice Przebudowa ul. Niklowej 500 000 MZD

Wniosek zasadny. Realizację zadania rozpoczęto w 2006 roku i kontynuowano, z przerwami do 
2014 roku. Zły stan nawierzchni, brak chodników i miejsc parkingowych znacząco utrudnia 
funkcjonowanie mieszkańców na osiedlu. W ramach posiadanej dokumentacji do wykonania 
pozostała część ul. Złotej i Niklowa.

97 Rada Dzielnicy Grotowice
Budowa ronda na ul. Oświęcimskiej na wysokości 
wjazdu/wyjazdu z terenów przemysłowych Parku 
Przemysłowego Metalchem

MZD
Wniosek niezasadny. Budowa wspólnego ronda dla wjazdów na teren Parku Przemysłowego 
Metalchem w Opolu-Grotowicach, może być zrealizowana przy wykonaniu obwodnicy wschodniej 
miasta Opola.

98 Rada Dzielnicy Grotowice
Utworzenie reprezentacyjnego wyjazdu na tereny 
przemysłowe Parku Przemysłowego Metalchem

940 000 MZD

Wniosek niezasadny. Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji budowy i rozbudowy 
infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem, która zakłada likwidację 
przejazdu transportu ciężkiego przez osiedle mieszkaniowe poprzez przeniesienie go na nowy 
wjazd w lokalizacji wskazanej w złożonych wnioskach. Dla zrealizowania zakresu określonego we 
wnioskach należy wybudować 145 m drogi R-S wraz z przebudową skrzyżowania z ul. 
Oświęcimską oraz budową skrzyżowań z nowymi drogami O-D i M-N w zakresie 20÷30 m od osi 
drogi R-S. Budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych bez przebudowy dróg, z którymi te ciągi 
są powiązane jest niezasadna gdyż przebudowa dróg spowoduje zniszczenie przylegających do 
nich odcinków, a tym samym poniesienie dodatkowych kosztów.

99 Rada Dzielnicy Grotowice
Zamontowanie przy wjeździe na teren PPM 
pylonu z ekranem LED 

64 000 GI

Wniosek zasadny. Park Przemysłowy Metalchem jest jednym z najważniejszych obszarów 
rozwoju gospodarczego miasta. Ulokowane są tam firmy zatrudniające dużą ilość pracowników, 
przyciągające podwykonawców i rozpoznawalne w skali międzynarodowej. Jest niezmiernie 
ważne, aby rozwijać ten obszar i pozyskiwać kolejne firmy tworzące nowe miejsca pracy. Znajduję 
się tam podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która w najbliższym czasie 
będzie powiększona. Aktualnie oznakowanie zakładów znajdujących się w tym rejonie jest 
chaotyczne i nieestetyczne. Stowarzyszenie Park Przemysłowy Metalchem zaproponowało 
uporządkowanie tych oznaczeń i zastąpienie ich jednym pylonem informacyjnym z nazwami 
wszystkich firm ulokowanych na terenie Metalchemu. Jest to rozwiązanie optymalne ponieważ 
porządkuje ten rejon. Pokazuje również profesjonalny wymiar oferty inwestycyjnej Miasta, już 
poprzez samo oznaczenia terenów inwestycyjnych. W tym kontekście ważne jest również 
zaprezentowanie, firm które już zainwestowały w Opolu i rozwijają tu swoje biznesy. Jest to 
kolejny argument potwierdzający w oczach potencjalnych inwestorów słuszność decyzji o 
lokowaniu tu swojej działalności, ze względu na ilość firm, które już wykorzystały potencjał 
biznesowy Opola. Stowarzyszenie sugeruje jednak umieszczenie pylonu w wersji klasycznej bez 
ekranu LED, jedynie z nazwami firm. Szacowana wartość zadania dotyczy pylonu z oznaczeniami 
firm bez ekranu LED.
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100 Rada Dzielnicy Grotowice
Wydłużenie kursów linii 8 i 12 do przystanku 
Grotowice pętla

220 000 KMTZ

Wniosek zasadny. Skrócenie wybranych kursów linii numer 8 i 12 do przystanku "Grotowice-
Żelazna" ogranicza dostępność komunikacyjną części dzielnicy Grotowice. Zaproponowane przez 
Zarząd Dzielnicy rozwiązanie przyczyni się również do poprawy czytelności linii (obecnie 
pasażerowie jadący od centrum do Grotowic bywają zdezorientowani, do którego przystanku 
dojadą, a wsiadający na przystanku "Grotowice-Żelazna" w kierunku do miasta muszą korzystać z 
dwóch różnych przystanków oddalonych od siebie o kilkanaście metrów). Ponadto zmiana ta 
mogłaby zachęcić mieszkańców Grotowic do korzystania z komunikacji miejskiej zamiast z 
prywatnych samochodów osobowych.

101 Rada Dzielnicy Grotowice
Wykonanie kompleksowej oceny oddziaływań 
strefy przemysłowej Metalchem na środowisko 
mieszkaniowe

OSR

Wniosek zasadny. Na zlecenie Miasta Opola opracowana została „Analiza gospodarcza oraz 
przestrzenna wraz z elementami analizy społecznej części obrębów ewidencyjnych Groszowic i 
Grotowic w tym Parku Przemysłowego Metalchem”. W ramach ww. Analizy przeprowadzono 
wstępną ocenę stanu środowiska na terenie objętym opracowaniem. Ponadto z uwagi na 
położenie zabudowy mieszkaniowej w pobliżu kompleksu przemysłowego Metalchem, w roku 
2016 Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zaplanował przeprowadzenie kontroli 
poszczególnych instalacji działających na terenie ww. kompleksu. Jednocześnie w 2016 r. 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Opola, w przypadku pozyskania funduszy ze 
środków zewnętrznych, planuje nawiązać współpracę ze środowiskiem naukowym, w celu 
przeprowadzenia kompleksowych pomiarów zanieczyszczeń powietrza i hałasu w środowisku w 
rejonie Parku Przemysłowego Metalchem, aby ocenić czy i w jaki sposób Park Przemysłowy 
Metalchem oddziałuje na pobliskie osiedle mieszkaniowe. W tym celu w 2016 r. powinny odbyć 
się pomiary, ewentualnie jeszcze przez część 2017 r., aby następnie pod koniec 2017 r., po 
przeprowadzeniu szczegółowych analiz, wykonać kompleksową ocenę oddziaływania na 
środowisko.

102 Fundacja Blues Opole
Realizacja całorocznego projektu "Opolskie Jam 
Session - miejska przestrzeń dla muzyków"

42 000 K

Wniosek niezasadny. Brak sprecyzowanych miejsc koncertów oraz listy wykonawców. 
Wydarzenia z zakresu kultury, sztuki, muzyki biorą udział w konkursach ofert ogłaszanych przez 
Urząd Miasta Opola. W zakresie realizacji wniosku należy odnieść się do  ustawy o pożytku i 
wolontariacie oraz programie współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi.

103 Fundacja Blues Opole Stworzenie Muzycznej wizytówki Opola 80 000 K
Wniosek niezasadny. Priorytetem dla miasta jest budowa Muzeum Polskiej Piosenki, w którym 
znajdować się będzie studio nagrań, umożliwiające wszystkim chętnym nagrywanie i promowanie 
płyt.

104 Automobilklub Opolski Organizacja 47. Rajdu Festiwalowego 100 000 70 000 S Wniosek zasadny. 

105 Opolskie koło Partii Zieloni
Budowa Placu Zabaw przy ul. Reymonta - działka 
nr 63

MZLK

Wniosek niezasadny z uwagi na planowaną w 2016 roku budowę placu zabaw przy ul. Kołłątaja w 
Opolu. Teren byłego targowiska stanowi fragment większego terenu gminnego, dla którego 
opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVa". W obowiązującym 
planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego "Śródmieścia IVa" przewidziana jest dla 
tego terenu zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna wraz z lokalami usługowymi oraz ciągami 
pieszo-jezdnymi.

106 Opolskie koło Partii Zieloni
Utworzenie nieodpłatnego domu tymczasowej i 
całodobowej opieki dla minimum 30 osób 
starszych i/lub przewlekle chorych

PS

Wniosek niezasadny. Prognozy demograficzne do roku 2020 wskazują na znaczny wzrost 
liczebności osób w wieku poprodukcyjnym, co określa wzrost skali i intensywności potrzeb 
społecznych tej grupy ludności. Ośrodki opieki i wsparcia dla osób starszych (domy dziennego 
pobytu) w znacznym stopniu zmniejszają liczbę osób kierowanych do domów pomocy społecznej, 
co prowadzi do obniżenia wydatków z budżetu miasta Opola związanych z pobytem osób 
starszych i potrzebujących opieki w placówkach zorganizowanych w formie domów pomocy 
społecznej. W mieście Opolu funkcjonują cztery Domy Dziennego Pobytu. Ponadto bardzo 
ważnym elementem wsparcia dla rodzin, a przede wszystkim dla osób wymagających opieki i 
pomocy są usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. Tego typu usługi polegają 
na wsparciu, udzielaniu niezbędnej pomocy osobom, które z powodu wieku, choroby lub 
niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Kierowanie osób do domów pomocy 
społecznej powinno być jedynie ostateczną alternatywą udzielanej pomocy.
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107 Opolskie koło Partii Zieloni
Zatrudnienie minimum dwóch dodatkowych 
asystentów rodziny

90 000 PS

Wniosek zasadny. Art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.) określa, iż "liczba rodzin, z którymi 
jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia 
trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15". Zatrudnienie minimum dwóch 
dodatkowych asystentów rodziny pozwoli na skuteczniejsze wykonywanie przez asystentów 
obowiązków nałożonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w 
konsekwencji zagwarantuje realną pomoc rodzinom wymagającym wsparcia.  

108 Opolskie koło Partii Zieloni Dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych PS

Wniosek niezasadny. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2016 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł na 
prowadzenie placówek wsparcia dziennego. W zajęciach których uczestniczy 240 dzieci i 
młodzieży. Środki przeznaczone są m.in. na zapewnienie dożywiania w formie podwieczorków. 
Ponadto Miasto Opole realizuje Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na 
lata 2014-2020. Strategicznym celem programu jest ograniczanie zjawiska niedożywiania dzieci i 
młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowiska 
wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych 
lub osób niepełnosprawnych. 

108 a Opolskie koło Partii Zieloni

Rewitalizacja budynku handlowego Centrum 
Handlowe "Cieplak" - przeznaczenie 
wyremontowanych lokali organizacjom 
pozarządowym

MZLK

Wniosek zasadny. Budynek "Cieplak" stanowi własność Wspólnoty Lokalowej przy ul. Oleskiej 
70, w której Gmina Opole posiada udziały. Biorąc pod uwagę charakter tymczasowości umów 
najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Oleskiej 70 "CIEPLAK" oraz zapisów studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wskazującego funkcję 
reprezentacyjno-sportową w kontekście kompleksowego zagospodarowania terenu u zbiegu ulic 
Oleskiej i Wodociągowej, nieuzasadnione jest inwestowanie dużych środków finansowych w 
modernizację istniejących lokali w obiekcie. Komunalne lokale użytkowe w budynku "Cieplaka" 
zajmowane są głównie przez organizacje pozarządowe.

109
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Przygotowanie dokumentacji technicznej i 
wykonanie placu zabaw w dzielnicy Malina

80 000 60 000 MZLK
Wniosek zasadny. Budowa placów zabaw przez Gminę Opole może nastąpić jedynie na terenach 
stanowiących jej własność. Zadanie możliwe do realizacji po określeniu lokalizacji pod inwestycję 
oraz przeanalizowaniu możliwości jej powstania. 

110
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu w 
dzielnicy Malina

20 000 30 000 S
Wniosek zasadny. Na terenie dzielnicy Malina nie ma obecnie ogólnodostępnej siłowni terenowej. 
Wykonanie typowej siłowni na wolnym powietrzu (5 podwójnych urządzeń) oraz zakup i montaż 
małej infrastruktury (kosze na śmieci i ławki) wyniesie ok. 30.000 zł.

111
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy 
pobocza wraz z chodnikiem 
od ul. Teligi 103 do przystanku autobusowego 
pod nazwą Malina i przebudowa

20 000
81 000

 opracowanie 
dokumentacji

MZD Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

112
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Przygotowanie dokumentacji technicznej i 
wykonanie inwestycji na przebudowę drogi wraz z 
przebudową chodników na ul. Ks. Jerzego 
Popiełuszki od początku do numeru 54a

2 000 000
150 000

 opracowanie 
dokumentacji

MZD

Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla odcinka 
długości 1,3 km. Po opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego  można 
wnioskować o środki na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania. Zadanie jest 
kontynuacją przebudowy drogi wojewódzkiej nr 423.

113
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Zwiększenie środków na zadania konkursowe 
Rad Dzielnic Miasta Opola

2 000 000 1 000 000 BRM

Wniosek zasadny. Obecnie funkcjonujące dzielnice potrzebują większych środków finansowych, 
świadczy o tym liczba wniosków zgłaszanych podczas organizacji ww. zadań. jak i również 
zasadność wniosków z przedłożoną dokumentacją, których głównym założeniem jest poprawa 
życia, bezpieczeństwa mieszkańców, jak również stworzenie miejsc o charakterze sportowym i 
kulturalno-rozrywkowym.

114
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Przygotowanie planu zabezpieczenia i 
konserwacji cmentarza zabytkowego położonego 
w Opolu przy ul. Wrocławskiej

20 000 ITGK

Wniosek zasadny. Na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej istnieją obiekty 
wymagające gruntownej odbudowy, konserwacji i zabezpieczenia przed dalszym niszczeniem i 
dewastacją, tj. mury okalające cmentarz, zabytkowe pomniki i mogiły zasłużonych mieszkańców 
Opola pogrzebanych na tym cmentarzu. Zlecenie opracowania koncepcji zabezpieczenia i 
konserwacji tego zabytkowego cmentarza pozwoli na ukierunkowanie działań mających na celu 
stopniową jego rewitalizację, która podniesie jego estetykę i zachowa na dalsze lata jego 
historyczny charakter.
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115
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Projekt przebudowy ul. Strzeleckiej 4 000 000
626 000

 opracowanie 
dokumentacji

MZD

Wniosek zasadny. Projekt powinien być realizowany łącznie z ul. Obrońców Stalingradu - od 
wiaduktu na ul. Armii Krajowej do granicy miasta z poszerzeniem wiaduktu nad torami PKP. Ul. 
Strzelecka i Obrońców Stalingradu zgodnie ze studium Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego 
jako Trasa Strzelecka winna uzyskać przekrój 1×4. Miejski Zarząd Dróg  w Opolu stwierdza, że 
proponowany wniosek jest bardzo zasadny i konieczny do przynajmniej częściowej realizacji (np. 
rozbudowa do przekroju 1×3). W ramach przebudowy zostanie uwzględniona budowa lub 
przebudowa pełnej infrastruktury technicznej znajdującej się w tych ulicach, obniżenie niwelety w 
obrębie Grudzic oraz budowa ciągów pieszo-rowerowych. Należy przewidzieć konieczność 
wycinki drzew wzdłuż całego odcinka. Z uwagi na zakres dokumentacji wskazane jest 
opracowanie wariantowej koncepcji przedstawiającej możliwości rozbudowy ww. ulic do trzech lub 
czterech pasów ruchu z uwzględnieniem postulowanych we wniosku lewoskrętów. Do wyceny 
przyjęto: ciąg pieszo-rowerowy szer. 2,5 m, jezdnia szer. 9,0 m (3 × 3,0 m) i chodnik szer. 2,0 m.

116
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Projekt przebudowy i wykonanie przebudowy 
ostatniego odcinka Alei Przyjaźni do skrzyżowania 
z ul. Podmiejską

2 000 000

85 000
 opracowanie 
dokumentacji 

2 500 000 
realizacja

MZD

Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla odcinka 
długości 650 m. Po opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego  można 
wnioskować o środki na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania. Zadanie jest 
kontynuacją przebudowy drogi wojewódzkiej nr 423.

117
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Przygotowanie dokumentacji technicznej wymiany 
chodnika wraz z wymianą/wykonaniem 
oświetlenia oraz wykonanie obu zadań 
od ul. Popiełuszki 104 do skrzyżowania 
z ul. Podmiejską

1 500 000 450 000 MZD

Wniosek niezasadny. Wnioskowane zadanie jest elementem składowym wniosku nr 112 i winno 
być realizowane w ramach tamtego wniosku. Wykonanie zadania jako oddzielnego może 
skutkować koniecznością przebudowy nowego chodnika w trakcie przebudowy ul. Ks. Jerzego 
Popiełuszki na tym odcinku, jednakże w przypadku przesunięcia terminu realizacji wniosku 112 
realizacja wniosku 117 poprawi sytuację pieszych na tym odcinku. Konieczne jest opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej - szacunkowy koszt opracowania dokumentacji dla 
odcinka długości 480 m wynosi 30.000 zł. Koszt realizacji ok. 420.000 zł. Po opracowaniu 
dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego  można wnioskować o środki na jego 
realizację i przystąpić do realizacji zadania.

118
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Zabezpieczenie środków na konkurs dla 
organizacji pożytku publicznego na działania 
wspierające mniejszości narodowe i etniczne oraz 
zachowanie i rozwój języka regionalnego

50 000 50 000 K

Wniosek zasadny ze względu na wielokulturowość Opola, która jest podkreślana w wielu 
działaniach promocyjnych, edukacyjnych i kulturalnych prowadzonych przez Miasto. Konkursy 
dałyby możliwość lokalnym organizacjom wspierającym mniejszości narodowe do rozszerzenia 
działań w tym zakresie.

119
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Projekt przebudowy ul. Kwoczka z wykonaniem 
zadania

3 000 000 MZD
Wniosek zasadny. Aktualnie opracowywany projekt przebudowy ul. Kwoczka. Realizacja zadania 
przewidziana jest w 2016 roku przy współudziale środków z budżetu państwa w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

120
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Rozbudowa remizy OSP Szczepanowice 2 500 000 3 300 000 ZK

Wniosek zasadny. Budynek jednostki OSP Opole-Szczepanowice przy ul. Stawowej 8 został 
zbudowany w 1928 r. z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola. W latach trzydziestych 
został adaptowany na działania ochotniczej straży pożarnej. Po powodzi w 1997 roku parter 
budynku został doraźnie wyremontowany, aby zapewnić podstawowe warunki do wykonywania 
zadań związanych z ochroną przeciwpożarową. Brak izolacji termicznej w gruncie powoduje 
nieustanne podciąganie wilgoci na wyższe kondygnacje budynku powodując korozję biologiczną. 
Budynek nie jest ocieplony, posiada nieszczelne okna i drzwi, w stropach izolację stanowi 
"szlaka" wysypana między legarami. Skutkiem tego jest mała efektywność energetyczna budynku, 
która zwiększa wysokość ponoszonych kosztów za wszystkie media. Budynek nie spełnia 
wymogów wentylacyjnych, przeciwpożarowych zawartych w przepisach prawa budowlanego. 
Również układ, rozmieszczenie pomieszczeń sanitarnych, wymiary kotłowni są niezgodne z 
wymaganiami technicznymi.
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121
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Wykonanie boiska przy PSP Nr 26 
w Opolu-Grudzicach

650 000 700 000 OŚ

Wniosek zasadny. Stan nawierzchni boiska jest bardzo zły. Występują liczne uszkodzenia, ubytki, 
pęknięcia, zapadnięcia i wybrzuszenia, które zagrażają bezpieczeństwu uczniów korzystających z 
boiska w ramach zajęć wychowania fizycznego. Nawierzchnia wymaga naprawy, jednak 
pozostawienie nawierzchni asfaltowej jest bezcelowe, bowiem ten rodzaj nawierzchni nie jest 
bezpieczny. Obecnie stosowane są nawierzchnie poliuretanowe, które są zdecydowanie bardziej 
bezpieczne i zasadnym jest aby wykonać boisko według standardów jakie są stosowane w innych 
placówkach. Jest opracowana dokumentacja techniczna wykonania boiska wielofunkcyjnego o 
nawierzchni poliuretanowej z odwodnieniem, ogrodzeniem, piłko chwytami, oświetleniem, 
monitoringiem i wyposażeniem do gry w piłkę ręczną, futsal, koszykówkę, siatkówkę, badmintona 
i tenisa. Ponadto dokumentacja zakłada także wykonanie bieżni o nawierzchni poliuretanowej i 
skoczni w dal. Obiekty te są obecnie całkowicie nieużytkowane ze względu na ich stan, 
przywrócenie ich do stanu użytkowego pozwoli na zwiększenie możliwości prowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego, daje także możliwości organizowania różnego rodzaju zawodów, 
spartakiad. Ogólnodostępność obiektu pozwala także na korzystanie z obiektu lokalnej 
społeczności.

122
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Wymiana nawierzchni przy ul. Leśmiana 50 000 200 000 MZD
Wniosek zasadny. Zadanie zostanie wykonane w 2016 roku w przypadku uzyskania dodatkowych 
środków finansowych na utrzymanie dróg w mieście.

123
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Projekt kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy 
Groszowice

200 000
50 000

 opracowanie 
koncepcji

MZD

Wniosek zasadny. Z uwagi na obszar opracowania należy wykonać koncepcję wskazującą, które 
ulice i w jaki sposób można odwodnić (kanalizacja grawitacyjna, przepompownie wód opadowych, 
przewody tłoczne) z podaniem kolejności realizacji robót i szacunkowymi kosztami budowy. Po 
opracowaniu koncepcji i ustaleniu priorytetów robót można przystąpić do opracowania 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranych odcinków i jej realizacji.

124
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Wymiana nawierzchni przy ul. Adama, 
Kosmonautów i Przedmieście

200 000 1 000 000 MZD
Wniosek zasadny. Zadanie zostanie wykonane w 2016 roku w przypadku uzyskania dodatkowych 
środków finansowych na utrzymanie dróg w mieście.

125
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Projekt kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy 
Grudzice

250 000
55 000

 opracowanie 
koncepcji

MZD

Wniosek zasadny. Z uwagi na obszar opracowania należy opracować koncepcję wskazującą 
które ulice i w jaki sposób można odwodnić (kanalizacja grawitacyjna, przepompownie wód 
opadowych, przewody tłoczne) z podaniem kolejności realizacji robót i szacunkowymi kosztami 
budowy. Po opracowaniu koncepcji i ustaleniu priorytetów robót można przystąpić do 
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranych odcinków i jej realizacji.

126
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Projekt kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy 
Gosławice

300 000
55 000

 opracowanie 
koncepcji

MZD

Wniosek zasadny. Z uwagi na obszar opracowania należy opracować koncepcję wskazującą 
które ulice i w jaki sposób można odwodnić (kanalizacja grawitacyjna, przepompownie wód 
opadowych, przewody tłoczne) z podaniem kolejności realizacji robót i szacunkowymi kosztami 
budowy. Po opracowaniu koncepcji i ustaleniu priorytetów robót można przystąpić do 
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranych odcinków i jej realizacji. 

127
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Remont chodnika przy ul. Podbornej od 
skrzyżowania z ul. Katarzyny do nr 34

80 000 MZD
Wniosek zasadny. Remont chodnika na ul. Podbornej zostanie dokończony w 2016 roku w 
ramach bieżącego utrzymania dróg.

128
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej 
wraz z projektem drogowym ul. Podbornej 
od nr 19 do nr 34 wraz z wykonaniem zadania

2 500 000

60 000
 opracowanie 
dokumentacji,

1 240 000
 realizacja 
zadania

MZD Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
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129
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Zabezpieczenie środków na zwiększenie 
wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych 
w opolskich jednostkach oświatowych

2 000 000 1 691 400 OŚ

Wniosek zasadny. Pracownicy samorządowi w szkołach stanowią grupę pracowniczą o niskich 
uposażeniach, zwłaszcza dotyczy to pracowników pomocniczych i obsługi, którzy często 
otrzymują płacę na granicy wynagrodzenia minimalnego. W 2014 roku dokonano podwyżki płac 
dla tej grupy pracowników, przeznaczając na ten cel 1.000.000 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że 
poprzednie podwyższenie płac miało miejsce w 2008 r, a od 2012 roku nie była dokonywana 
również waloryzacja płac, zabezpieczenie środków na dalsze zwiększenie wynagrodzenia można 
uznać za uzasadnione. W przypadku wzrostu wynagrodzenia o 100,00 zł netto na etat, roczny 
skutek finansowy (wraz z kosztami pracodawcy) stanowiłby kwotę 1.691.400 zł.

130
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Utworzenie stałego posterunku Policji lub 
wieczorno-porannego dyżuru Policji w siedzibie 
MOPOBiU przy ul. Popiełuszki obsługującego 
dzielnice Malina, Nowa Wieś Królewska, 
Grotowice, Metalchem, Groszowice

2 000 000 ZK

Wniosek niezasadny. W dniu 7 sierpnia 2015 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami rad 
osiedli Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska oraz Metalchem, w tym z 
przedstawicielami Parku Przemysłowego. Na spotkaniu została przedstawiona koncepcja 
Komendy Miejskiej Policji w Opolu w zakresie kontaktu mieszkańców z dzielnicowymi na bazie 
funkcjonującej struktury jednostki  oraz zasad i organizacji służby patrolowo-interwencyjnej. 
Uzgodniono, że zamiast wnioskowanego posterunku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu ul. Popiełuszki utworzony zostanie Punkt Przyjęć 
Interesantów, gdzie dyżury pełnione będą zarówno przez dzielnicowych Policji, jak też rejonowych 
Straży Miejskiej w godzinach wskazanych przez mieszkańców. Biorąc pod uwagę skalę zagrożeń, 
czas podejmowania interwencji oraz nakłady finansowe związane z reorganizacją wewnętrznych 
struktur Policji zapewniających powstanie i prawidłowe funkcjonowanie jednostki nie stwierdzono 
racjonalnych podstaw do utworzenia wnioskowanego posterunku.

131
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Zwiększenie środków na budżet partycypacyjny 
do 7.000.000 zł

7 000 000 B
W projekcie planu budżetu na 2016 r. zaplanowane zostaną środki w wysokości 2.500.000 zł na 
zadania wybrane przez mieszkańców Opola w drodze głosowania, w ramach tzw. budżetu 
obywatelskiego.

132
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Modernizacja/wymiana oświetlenia przy 
ul. Struga do ul. Walecki

50 000 120 000 ITGK

Wniosek zasadny. Ulica Struga wymaga przebudowy (budowy nowego oświetlenia). Istniejące 
oświetlenie znajduje się w złym stanie technicznym i jest wyeksploatowane. Jest to ulica wylotowa 
z miasta o dużym natężeniu ruchu pieszych i samochodowym. Należy wybudować nowe, 
energooszczędne  oświetlenie spełniające wymogi w zakresie jakości oświetlenia.

133
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Wykonanie projektu oraz przebudowa 
3 przystanków autobusowych MZK Popiełuszki-
Podmiejska, Popiełuszki oraz Popiełuszki-Mała 
na zatoki autobusowe

400 000

45 000
opracowanie 
dokumentacji,

350 000 
realizacja

MZD

Wniosek zasadny. Z trzech wskazanych lokalizacji budowa zatoki z peronem i wiatą jest możliwa 
dla przystanków (jadąc w kierunku Opola) przy ul. Małej i przy ul. Podmiejskiej. W rejonie budynku 
nr 59 odległość od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego jest zbyt mała na wykonanie 
zatoki natomiast teren przyległy jest własnością PKP S.A. Konieczne jest opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu 
inwestorskiego można wnioskować o środki na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

134
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Projekt i wykonanie projektu oświetlenia 
ul. Duboisa w Opolu od ul. Armii Krajowej 
do ul. 1 Maja

150 000 320 000 ITGK

Wniosek zasadny. Ulica Duboisa na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. 1 Maja znajduje się w 
bardzo złym stanie technicznym i wymaga przebudowy (budowy nowego oświetlenia). Konieczna 
jest przebudowa nie tylko ww. odcinka ul. Dubois, ale jej całości na odcinku od Armii Krajowej do 
ul. Ozimskiej. Istniejące oświetlenie  jest wyeksploatowane.

135
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie 
chodnika przy ul. Józefa od nr 5 do skrzyżowania 
z ul. Gołębią

100 000

15 000
opracowanie 
dokumentacji,

125 000 
realizacja

MZD
Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po 
opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki 
na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

136
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie 
chodnika na całym odcinku ul. Gołębiej

100 000

17 000
opracowanie 
dokumentacji,

153 000 
realizacja

MZD
Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po 
opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki 
na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.
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137
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Przygotowanie dokumentacji ścieżek rowerowych 
w mieście Opolu

1 500 000 MZD

Wniosek zasadny. Budowa ścieżek rowerowych ze środków budżetu Miasta Opola jest możliwa 
tylko w obrębie granic Miasta Opola. Zadanie będzie realizowane sukcesywnie w uzgodnieniu z 
zespołem ds. infrastruktury rowerowej kolejności realizacji nowych odcinków ścieżek rowerowych. 
Koszt opracowania dokumentacji zależy od ilości i wielkości przyjętych do realizacji tematów.

138
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Poszerzenie terenu parkingu przy kąpielisku 
"Bolko" wraz z oświetleniem

100 000

25 000
opracowanie 
dokumentacji,

250 000 
realizacja

MZD
Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po 
opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki 
na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

139
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Przygotowanie projektu i wykonanie parkingu 
naprzeciw kościoła w Grotowicach

70 000

23 000
opracowanie 
dokumentacji,

247 000 
realizacja

MZD

Wniosek zasadny. Jedynym terenem możliwym do wykorzystania na budowę parkingu jest 
działka nr 858. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po 
opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki 
na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania

140
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Wykonanie dokumentacji wraz z wykonaniem 
przebudowy pobocza i utworzenie chodnika 
na ul. Teligi od nr 101 do skrzyżowania 
z ul. Ciołkowskiego

100 000 100 000 MZD

Wniosek zasadny. Za przedmiotową kwotę będzie możliwa do zrealizowania budowa dwóch 
peronów przystankowych, wyznaczenie przejścia dla pieszych, montaż dwóch wiat 
przystankowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowego chodnika 
koniecznej ze względu na likwidację rowu przydrożnego.

141
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego 
Groszowice z Maliną od ul. Frankiewicza 
do ul. Teligi

1 600 000

66 000
opracowanie 
dokumentacji,

1 600 000 
realizacja

MZD

Wniosek zasadny. Na przedmiotowym odcinku nie ma kanalizacji deszczowej, która mogłaby 
przejąć wody opadowe. W tej sytuacji budowa ciągu pieszo-rowerowego z krawężnikiem od 
strony jezdni wymaga zaprojektowania i wybudowania kanalizacji deszczowej. Planowany ciąg 
pieszo-rowerowy zbliża się do terenu będącego własnością PKP S.A., co zgodnie z § 4.3. 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7.08.2008 r. (Dz.U. 2008 nr 153 poz. 955) 
„wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno 
być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury”. Alternatywą dla budowy typowego ciągu 
pieszo-rowerowego jest utwardzenie pobocza drogi w sposób analogiczny do wykonanego wzdłuż 
ul. Teligi na odcinku od budynku nr 37 do wiaty przystankowej. Przyjmuje się aktualną tendencję 
do odchodzenia od wykonania utwardzonego pobocza z pozostawieniem naturalnego spływu 
wody na pobocze na rzecz budowy chodnika i ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego, 
które wymagają budowy odwodnienia drogi. Czas opracowania dokumentacji z uwagi na 
konieczność uzyskania mapy do celów projektu oraz wymóg uzyskania uzgodnienia z PKP S.A. 
wynosi 12 miesięcy.

142
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Wykonanie przejścia dla pieszych 
na wysokości parkingu samochodowego 
pod mostem na ul. Armii Krajowej

10 000 MZD
Wymienione przejście dla pieszych na wysokości parkingu samochodowego pod mostem na ul. 
Armii Krajowej zostało już wykonane w 2015 roku.

143
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Doświetlenie ul. Myśliwca w Opolu 10 000 50 000 ITKG

Wniosek zasadny. Ul. Myśliwca posiada jedną latarnię w złym stanie technicznym i wymaga 
przebudowy (budowy nowego oświetlenia). Istniejące oświetlenie jest wyeksploatowane. Należy 
wybudować nowe, energooszczędne  oświetlenie spełniające wymogi w zakresie jakości 
oświetlenia.

144
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Wyposażenie miejskich rowerów w foteliki bądź 
przyczepki dla dzieci

150 000 ITKG

Wniosek zasadny, ale nie można go łączyć z obowiązującym systemem rowerów publicznych. W  
ramach zamówienia uzupełniającego można zamówić dodatkowe rowery (takie jak obecnie 
funkcjonują) oraz dodatkowe stacje rowerowe. Można w ramach niezależnego zamówienia 
utworzyć sezonową obsługową wypożyczalnię rowerów np. na Wyspie Bolko. Rowery takie 
można wyposażyć w foteliki i przyczepki dla dzieci. Zadanie niezwiązane jest z obszarem 
finansowania transportu, lecz stanowi rekreację i z takiego obszaru powinno być finansowane.
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145
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Zakup i montaż biletomatów 1 000 000 1 000 000 KMTZ

Wniosek zasadny. W związku ze zmniejszającą się siecią dystrybucji biletów komunikacji 
miejskiej w Opolu (zmniejszenie liczby kiosków, w których można kupić bilet), duży odsetek 
biletów kupowany jest bezpośrednio w pojeździe u kierowców. Sytuacja ta jest niekorzystna, gdyż 
powoduje dłuższe zatrzymanie autobusu na przystanku, wydłużenie czasu przejazdu oraz 
zwiększenie spalania paliw i emisji spalin. Ponadto podczas sprzedaży biletów u kierowcy często 
dochodzi do konfliktów na linii kierowca-pasażer. Zakup automatów biletowych, które zostaną 
zlokalizowane przy newralgicznych przystankach, gdzie notowane są wzmożone potoki 
pasażerskie może zmniejszyć częściowe wyżej wskazane problemy. Dzięki umożliwieniu zakupu 
biletu w automacie, spadnie liczba pasażerów kupujących bilety w pojeździe. Przyczyni się to do 
krótszego postoju autobusu na przystanku, spadku liczby opóźnionych kursów oraz zmniejszeniu 
konfliktów pomiędzy kierowcą i pasażerami. Zaplanowana przez wnioskodawców kwota 
1.000.000 zł pozwoli na zakup ok. 8 szt. dobrej jakości urządzeń do sprzedaży biletów. Miasto 
Opole planuje zakup automatów biletowych stacjonarnych i mobilnych w ramach projektu "Czysta 
komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz 
modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I", który ma być 
dofinansowany ze środków UE.

146
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Modernizacja sali gimnastycznej 
przy PSP Nr 1 w Opolu 

4 500 000 3 000 000 OŚ

Wniosek zasadny. Obecna infrastruktura sali gimnastycznej nie pozwala na prowadzenie w pełni 
zajęć wychowania fizycznego, prowadzenia rozgrywek na pełnowymiarowych boiskach, 
uniemożliwia prowadzenie równocześnie zajęć paru grup w obiekcie. Wykonany jest projekt 
budowlano-wykonawczy przebudowy i rozbudowy istniejącej sali gimnastycznej. Należy uaktualnić 
dokumentację projektową, do obecnie obowiązujących przepisów budowlanych, wystąpić o 
pozwolenie na budowę i wybrać w drodze przetargu wykonawcę robót związanych z inwestycją. 

147
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Doświetlenie przejścia dla pieszych przy 
ul. Walecki w pobliżu sklepu i przystanku MZK

5 000 ITGK
Wniosek niezasadny. Ulica Walecki jest oświetlona, nowe oświetlenie powstało w 2010 r., 
uwzględniające doświetlenie przejść dla pieszych. 

148
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Przygotowanie dokumentacji i budowa placu 
zabaw przy ul. Granicznej lub ul. Kowalskiej

80 000 60 000 MZLK
Wniosek zasadny. Budowa placów zabaw przez Gminę Opole może nastąpić jedynie na terenach 
stanowiących jej własność. Zadanie możliwe do realizacji po określeniu lokalizacji pod inwestycję 
oraz przeanalizowaniu możliwości jej powstania.

149
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Wykonanie kanalizacji deszczowej 
od skrzyżowania Oświęcimska/Rudzkiego 
do ul. Podbornej

1 000 000 1 200 000 ITGK

Wniosek zasadny. Proponowane zadanie byłoby kontynuacją budowy kanalizacji deszczowej w 
dzielnicy Groszowice - w zakresie ulic: Przewozowej, Podbornej i Rudzkiego. Budowa kanalizacji 
deszczowej w ww. ulicach zamknęłaby zadanie inwestycyjne pn. "Odwodnienie ulicy 
Oświęcimskiej w Opolu - od ulicy Dunikowskiego do stacji Tauron wraz z budową przepompowni 
wód deszczowych".

150
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Projekt aktywizacji bezdomnych i bezrobotnych 
w mieście Opolu

150 000 50 000 PS

Wniosek zasadny. Aktywizacja społeczno-zawodowa ma na celu prowadzenie działań na rzecz 
mieszkańców miasta Opola zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja wniosku powinna 
poprawić jakość usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i 
Uzależnionym. Dotychczasowa formuła koncentrowała się wyłącznie na udzielaniu schronienia 
osobom bezdomnym w porze nocnej. Ośrodek nie miał możliwości udzielania szerszego 
wsparcia, czy realizacji programów samopomocowych ze względu na niedostateczną bazę 
lokalową. Po rozbudowie i remoncie dotychczas używanych pomieszczeń, nie tylko możliwe, ale 
wręcz zalecane powinno być podejmowanie przez zatrudniony personel działań służących 
włączeniu społecznemu osób bezdomnych. Należy też zwrócić uwagę, że niniejsze środki 
powinny być uzupełnieniem funduszy możliwych do pozyskania z Powiatowym Urzędem Pracy lub 
stanowić (w części) zabezpieczenie tzw. wkładu własnego. Taki kierunek działań służy zmianie 
wyobrażenia społecznego o instytucji pomocowej oraz o beneficjentach świadczeń. Proponowana 
kwota 50.000 zł powinna z powodzeniem wystarczyć na realizację takiego przedsięwzięcia.

151
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Zwiększenie patroli wokół placu zabaw 
i cmentarza w okolicach ul. Wrocławskiej 
i ul. Bończyka

13 000 ZK

Wniosek zasadny. W związku z częstymi patrolami w tym rejonie ze względu na bezpieczeństwo i 
porządek zachodzi konieczność rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Opola o zakup i 
montaż kamery obrotowej na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej z Niemodlińską, która częściowo 
obejmuje Plac Kazimierza i cmentarz przy ul. Wrocławskiej. Ze względu na duże zadrzewienie nie 
ma możliwości zamontowania kamery przy Placu Kazimierza w Opolu.

Id: 880141BC-194F-4809-B603-F64651BAC6AF. Przyjęty Strona 29



Zestawienie wniosków do projektu bud żetu miasta Opola na 2016 r. Załącznik nr 2 

1 2 3 4 5 6 7

152
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 
doświetlenia ul. Ligudy w Opolu i doświetlenie 
ul. Ligudy

200 000 625 000 ITGK

Wniosek zasadny. Ulica Ligudy posiada energochłonne, wyeksploatowane oświetlenie uliczne, 
zlokalizowane na linii energetycznej, którego parametry fotometryczne nie spełniają normy 
oświetleniowej. Oprawy świetlne znajdują się w złym stanie technicznym i są wyeksploatowane. 
Brak sprawnego oświetlenia powoduje brak poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

153
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Przygotowanie dokumentacji oraz budowa boiska 
przy Szkole Podstawowej Nr 7 lub utworzenie 
nowego boiska w dzielnicy Zakrzów

700 000 700 000 OŚ

Wniosek zasadny. Obecny stan nawierzchni boiska asfaltowego jest bardzo zły i stwarza 
zagrożenie bezpieczeństwa uczniów korzystających z boiska w ramach zajęć wychowania 
fizycznego. Występują liczne ubytki, pęknięcia, zapadnięcia i nawierzchnia wymaga pilnej 
renowacji, jednak pozostawienie nawierzchni asfaltowej jest bezcelowe, bowiem obecnie 
stosowana jest nawierzchnia poliuretanowa, która jest zdecydowanie bezpieczniejsza. Wzorem 
innych placówek, gdzie już wykonano taką modernizację należy przyjąć w dokumentacji boisko 
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z wyposażeniem do gry w piłkę ręczną, futsal, 
koszykówkę, siatkówkę, badmintona i tenisa wraz z odwodnieniem płyty boiska, ogrodzeniem i 
piłko chwytami, oświetleniem, monitoringiem, a także bieżnią poliuretanową i skocznią w dal, 
które są obecnie nieużytkowane ze względu na ich zły stan. Takie spektrum obiektów sportowych 
szkoły pozwoli na zwiększenie możliwości uprawiania różnych konkurencji sportowych tak w 
zakresie zajęć wychowania fizycznego jak i organizowania zawodów, spartakiad dla dzieci i 
młodzieży a także jako ogólnodostępne dają możliwość korzystania z nich lokalnej społeczności 
po godzinach lekcyjnych, w weekendy i wakacje.

154
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Dokumentacja dot. budowy ciągu pieszego 
pomiędzy ul. Wileńską a Al. Witosa

15 000
16 000

opracowanie 
dokumentacji

MZD
Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po 
opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki 
na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

155
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Dokumentacja dotycząca budowy chodnika, 
oświetlenia i odwodnienia pasa drogowego na 
ul. Kamińskiego w Opolu

200 000
64 500

opracowanie 
dokumentacji

MZD
Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Po 
opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki 
na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

156
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Uzupełnienie istniejącej infrastruktury rowerowej, 
w szczególności na utworzenie przejazdów 
rowerowych obok pasów dla pieszych na 
głównych skrzyżowaniach miejskich (Oleska, 
Ozimska, Plebiscytowa, Niemodlińska) wraz z 
sygnalizacją dot. rowerów, stacje serwisowania 
rowerów, stojaki rowerowe, parkingi dla rowerów 
wraz z niezbędną dokumentacją techniczną

1 000 000 1 000 000 MZD

Wniosek zasadny. W 2015 roku zostanie opracowany projekt na przejazdy dla rowerzystów przez 
skrzyżowanie ulic Ozimska-Plebiscytowa oraz została zakupiona jedna stacja serwisowania 
rowerów i stojaki rowerowe. W 2016 roku dalsze uzupełnienie istniejącej infrastruktury rowerowej, 
tj. przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniach ulic Oleska-Batalionów Chłopskich, a w 
przypadku ul. Niemodlińskiej to będzie wykonane w ramach przebudowy tej ulicy. Zakupione 
zostaną dalsze stacje serwisowania rowerów i stojaki rowerowe.

157
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa parkingu 
pomiędzy ulicami Rzeszowską 
a Olsztyńską

150 000
40 000

opracowanie 
dokumentacji

MZD

Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakres 
prac obejmuje remont istniejących miejsc parkingowych oraz budowę nowych. W ramach 
wskazanego terenu można uzyskać ok. 70 miejsc, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych, 
jednakże z uwagi na istniejącą zieleń średnią i wysoką ilość może ulec zmniejszeniu. W ramach 
zadania należy uwzględnić odprowadzenie wód opadowych z ich retencjonowaniem przed 
wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami odbioru wód opadowych oraz 
uzyskać warunki dla lokalizacji parkingu.

158
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Wykonanie dokumentacji kosztorysowo
-projektowej ronda na skrzyżowaniu ulic 
Chabrów/Oleska

110 000 MZD
Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po 
opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki 
na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

159
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Dokumentacja kosztorysowo-projektowa zatoczek 
postojowych wzdłuż ul. Chabrów 
od nr 49 do skrzyżowania z ul. Jaśminów

23 000 23 000 MZD

Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 
ramach opracowania dokumentacji projektant określi sposób parkowania i w jakiej lokalizacji 
można wykonać miejsca postojowe. Po opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu 
inwestorskiego można wnioskować o środki na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

160
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Dokumentacja techniczna na remont placu 
ks. Szafranka, w tym remont terenu, drogi wokół 
klombu

15 000 16 000 MZD

Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
Proponujemy opracowanie wariantowe koncepcji umożliwiającej przedstawienie możliwych 
rozwiązań do akceptacji, a następnie opracowanie dokumentacji zgodnie z wybranym wariantem. 
Po opracowaniu dokumentacji można przystąpić do realizacji zadania.
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161
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Wymiana ogrodzenia PSP Nr 7 w Opolu 23 000 114 536 OŚ
Wniosek niezasadny. Remont ogrodzenia wokół budynku szkoły został wykonany w miesiącu 
lipcu 2015 r.

162
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Opracowanie i wydanie monografii poświęconej 
dzielnicy Zakrzów

20 000 K

Wniosek niezasadny. Nie jest to projekt tak bardzo istotny dla miasta Opola, by został wpisany do 
budżetu jako odrębne zadanie. Wydarzenia z zakresu kultury, sztuki, edukacji przez sztukę biorą 
udział w konkursach ofert ogłaszanych przez Urząd Miasta Opola. Ponadto w 2011 r. ze środków 
budżetu miasta Opola wydano całościowe opracowanie dotyczące miasta "OPOLE, DZIEJE I 
TRADYCJA", będące monografią miasta.

163
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Opracowanie dokumentacji oraz realizacja 
powstałej koncepcji parku osiedlowego na osiedlu 
Malinka, na działce pomiędzy ulicami: 
Koszalińską, Bielską i Piotrkowską 
zarezerwowanej w MPZP na tereny zieleni 
urządzonej

800 000 S

Wniosek zasadny. W rejonie ul. Piotrkowskiej/Koszalińskiej została aktualnie zlecona 
dokumentacja na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego wraz z miejscami 
parkingowymi. Na obszarze tym powstaną zarówno boiska, jak i zostanie dokończona budowa 
placu zabaw, teren zostanie uzupełniony o elementy małej architektury oraz zostanie wykonana 
zieleń.

164
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Opracowanie dokumentacji projektowo
-kosztorysowej drogi łączącej ul. Bielską 
z ul. Koszalińską

30 000 54 000 MZD

Wniosek zasadny. Wniosek nie określa lokalizacji drogi. Analizując wskazany obszar możliwa jest 
budowa drogi łączącej ul. Sieradzką z ul. Bielską, której budowa jest zasadna i zgodna 
przebiegiem drogi 13 KDD określonej w uchwale nr VI/49/07 Rady Miasta Opola z dnia 18 
stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
osiedla Malinka w Opolu i celowa z punktu widzenia dojazdu do budynków Sieradzka 7, 9, 11. 
Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględniającej budowę 
drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz miejscami postojowymi.

165
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Opracowanie, redakcje, wykup praw autorskich do 
zdjęć map i niezbędnych elementów graficznych, 
tłumaczenia i druk monografii o opolskich 
nekropoliach

150 000 100 000 K

Wniosek zasadny. Przygotowanie publikacji o opolskich nekropoliach z całą pewnością przyczyni 
się do głębszego poznania historii lokalnej jej mieszkańców i wielokulturowych dziejów miasta. 
Tłumaczenie na języki obce pozwoli dotrzeć do zagranicznych gości, a być może wśród osób 
przebywających za granicą nie jedna rodzina będzie mogła odnaleźć swoich przodków i korzenie. 
Obchody 800-lecia miasta są dobrą okazją na przekazanie przygotowanych materiałów 
szerszemu gronu odbiorców. Publikacja powinna zostać przygotowana przez osoby z 
doświadczeniem i dorobkiem naukowym oraz umiejętnością dokonania analizy historycznej na 
podstawie materiałów źródłowych. 

166
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Modernizacja boiska PSP Nr 20 w Opolu oraz 
utworzenie terenu rekreacyjnego w Kolonii 
Gosławickiej

200 000 OŚ

Wniosek niezasadny. W 2013 roku była przeprowadzona modernizacja boiska asfaltowego, w 
wyniku której powstało boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną, 
futsal, koszykówkę, siatkówkę i badmintona oraz bieżnia i skocznia w dal. Boisko jest oświetlone i 
posiada monitoring, ogrodzenie i piłko chwyty.

167
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz 
wykonanie oświetlenia od przystanku 
autobusowego Oświęcimska-Złota do 
skrzyżowania z ul. Złotą

20 000 ITGK

Wniosek niezasadny. Od przystanku autobusowego Oświęcimska-Złota do skrzyżowania z ulica 
Złotą istnieje oświetlenie drogowe zrealizowane przez miasto Opole. Odcinek nie wymaga 
doświetlenia. W 2014r., wybudowano nowe oświetlenie od zatoki autobusowej Oświęcimska-Złota 
do ulicy Metalowej.

168
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Wyłożenie całej ul. Niklowej kostką betonową 100 000 500 000 MZD

Wniosek zasadny. Realizację zadania rozpoczęto w 2006 roku i kontynuowano, z przerwami do 
2014 roku. Zły stan nawierzchni, brak chodników i miejsc parkingowych znacząco utrudnia 
funkcjonowanie mieszkańców na osiedlu. W ramach posiadanej dokumentacji do wykonania 
pozostała część ul. Złotej i Niklowa.

169
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Remont ul. Złotej od nr 34 do skrzyżowania 
z ul. Srebrną

250 000 1 500 000 MZD

Wniosek zasadny. Realizację zadania rozpoczęto w 2006 roku i kontynuowano, z przerwami do 
2014 roku. Zły stan nawierzchni, brak chodników i miejsc parkingowych znacząco utrudnia 
funkcjonowanie mieszkańców na osiedlu. W ramach posiadanej dokumentacji do wykonania 
pozostała część ul. Złotej i Niklowa.

170
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Wykonanie projektu i budowa ciągu pieszego 
pomiędzy osiedlem na ul. Złotej a osiedlem na 
ul. Oświęcimskiej

100 000

10 000
opracowanie 
dokumentacji

60 000
realizacja

MZD

Wniosek niezasadny. Istniejące ciągi piesze wzdłuż ul. Złotej i ul. Oświęcimskiej wraz z 
przejściami dla pieszych przez ul. Oświęcimską zapewniają komunikację pomiędzy wskazanymi 
osiedlami. Wskazana ścieżka oprócz wymienionych działek przechodzi przez działkę Gminy 
Opole nr 47/1 oraz działkę prywatną nr 46, na której budowa ciągu jest niemożliwa.
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171
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Wykonanie projektu i budowa ciągu pieszego dla 
korzystających z przejścia pomiędzy galerią 
"Kaskadą" a "Tesco"

50 000 MZD

Wniosek niezasadny. Na zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Ozimskiej w rejonie domu 
handlowego Kaskada w 2014 r. został opracowany projekt zagospodarowania. Projekt ten 
obejmuje likwidację nielegalnych nośników reklamowych, a także betonowych donic, 
ukształtowanie terenu, wymianę podłoża, wyposażenie w nowe elementów małej architektury, 
założenie zieleni oraz budowę suchej rzeki jako ciągu komunikacji pieszej. W bieżącym roku 
została podpisana umowa na realizację tego zadania i w terminie do 15 października br. 
wykonawca zakończy zadanie.

172
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Rudzkiego 25 000
25 000

opracowanie 
dokumentacji

MZD
Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po 
opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki 
na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

173
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Przygotowanie dokumentacji technicznej 
zadaszenia nad widownią Amfiteatru w Opolu

50 000 850 000 K

Wniosek niezasadny. Pierwotnie opracowany projekt modernizacji "Amfiteatru Tysiąclecia" 
zakładał m. in. zadaszenie widowni. Projekt ten, ze względu na olbrzymie koszty wykonania nie 
został jednak zrealizowany. Zastąpiono go projektem zdecydowanie tańszym, zapewniającym 
jednak warunki dla prawidłowej realizacji zadań instytucji.

174
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Uzupełnienie księgozbioru i mediateki Miejskiej 
Biblioteki Publicznej o nowe wydawnictwa

800 000 250 000 K Wniosek zasadny. Istnieje konieczność stałego aktualizowania księgozbioru. 

175
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Wykonanie zadań inwestycyjno-remontowych 
w miejskich żłobkach (szczególnie w Żłobku 
Pomnik Matki Polki)

5 000 000 1 521 000 PS

Wniosek zasadny. Z uwagi na fakt, iż konieczne jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pobytu dzieci w placówkach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi 
spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925). 
Budynki wraz z ich otoczeniem, w których funkcjonują żłobki wymagają przeprowadzenia dalszych 
remontów przede wszystkim w Żłobku Pomnik Matki Polki oraz w Żłobku Nr 9.

176
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych 
w Opolu

5 000 000 3 195 000 L

Wniosek zasadny. Inwestycje realizowane będą w 2 dwóch lokalizacjach przy ul. Krapkowickiej 6 
(budowa budynku mieszkalnego z 8 mieszkaniami komunalnymi) oraz przy ul. Kazimierza 
Wielkiego 8 (budowa budynku mieszkalnego z 12 mieszkaniami). Na budowę budynku przy ul. 
Krapkowickiej 6 zawarto umowę o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Społecznego, a na 
budowę budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 wniosek o dofinansowanie będzie złożony do 
30.09.2015 r. Inwestycje realizowane będą przy współudziale Opolskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu. Planuje się, iż w  2016 r. będzie oddanych do 
zasiedlenia łącznie 20 mieszkań komunalnych.

177
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Poszerzenie sieci stacji rowerowych w Opolu 690 000 ITGK
Wniosek zasadny. Można go łączyć z obowiązującym systemem rowerów publicznych. W  
ramach zamówienia uzupełniającego można zamówić dodatkowe rowery i stacje rowerowe.

178
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Remont chodnika od ul. Oświęcimskiej 1 do 
skrzyżowania z ul. Gorzołki

100 000 100 000 MZD
Wniosek zasadny. Dokumentacja techniczna jest już opracowana. Zadanie zostanie wykonane w 
2016 roku w przypadku uzyskania stosownych środków finansowych na utrzymanie dróg w 
mieście.

179
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Przygotowanie dokumentacji technicznej i 
wykonanie placu zabaw w pobliżu ul. Jodłowej

80 000 60 000 MZLK
Wniosek zasadny. Budowa placów zabaw przez Gminę Opole może nastąpić jedynie na terenach 
stanowiących jej własność. Zadanie możliwe do realizacji po określeniu lokalizacji pod inwestycję 
oraz przeanalizowaniu możliwości jej powstania.

180
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Projekt i wykonanie Domu Mieszkańców 
w dzielnicy Wróblin

2 000 000 2 000 000 IM Wniosek zasadny. Realizacja możliwa po zakończeniu prac projektowych.

181
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Projekt i wykonanie nowej drogi w dzielnicy 
Grotowice

200 000 MZD

Wniosek zasadny. Dokumentacja techniczna jest opracowana. W 2015 roku zostanie wykonany 
remont nawierzchni chodników i jezdni ul. Popiełuszki na odcinku od hurtowni "Gaja" do 
skrzyżowania ulic Gorzołki i Oświęcimskiej oraz 2 odcinki przy ul. Oświęcimskiej. Pierwszy 
odcinek to od stacji Tauron do pierwszego wjazdu na osiedle Metalchem oraz drugi odcinek to od 
ul. Metalowej do zatok autobusowych na wysokości ul. Złotej. Pozostały odcinek zostanie 
wykonany w przypadku uzyskania dodatkowych środków inwestycyjnych w 2016 roku.

182
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi 
łączącej Groszowice z Grudzicami

700 000 700 000 MZD
Wniosek zasadny. Wykonanie tego zadania uzależnione jest od wysokości przyznanych środków 
na utrzymanie dróg w 2016 roku.
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183
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Montaż hot-spotów w miejscach spotkań 
mieszkańców 

300 000 300 000 I

Wniosek zasadny. Urząd Miasta Opola, realizuje od 2015 r. projekt  świadczenia usługi dostępu 
do Internetu w miejscach publicznych tzw. Hot-spot w technologii Wifi w ramach zadania pn.: 
"Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet". Zadanie realizowane jest 
w formie usługi świadczonej przez operatora telekomunikacyjnego w ramach posiadanej przez 
niego infrastruktury  telekomunikacyjnej. Na chwilę obecną od lipca 2015 r. usługa dostępu do 
sieci Internet dostępna jest w rejonie Rynku (4 Hot-spoty + budka angielska/ usługa VOIP) oraz 
przy ul. Koraszewskiego (1 Hot-spot). Trwają również prace związane z przygotowaniem 
postępowania przetargowego na wyłonienie operatora telekomunikacyjnego, który będzie 
świadczył usługę dostępu do Internetu w 19 miejscach na terenie miasta Opola. Nowe miejsca z 
dostępem do sieci Internet  zwiększą obszar świadczonej już usługi dostępu do Internetu na 
terenie miasta Opola.

184
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Wykonanie projektu i budowa chodnika w ciągu 
ul. Grzesika

200 000

40 000
opracowanie 
dokumentacji,

800 000 
realizacja

MZD
Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po opracowaniu 
dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki na jego 
realizację i przystąpić do realizacji zadania. 

185
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Modernizacja przejścia dla pieszych 
przy PSP Nr 28 w Opolu

20 000 MZD

Wniosek w sprawie modernizacji przejścia dla pieszych przy PSP Nr 28 w Opolu należy 
skierować do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Wydziale Infrastruktury 
Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. Komisja ta wyda odpowiednią 
decyzję. 

186
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Projekt budowy sieci centrów przesiadkowych 
w Opolu

100 000 100 000 KMTZ

Wniosek niezasadny. Miasto Opole posiada opracowanie z zaproponowanymi rozwiązaniami 
komunikacyjnymi przygotowane w 2010 roku: "Program rozwoju zintegrowanego systemu 
transportu miejskiego w Opolu - zarządzanie mobilnością". Dokument szczegółowo określa jakie 
kroki powinny zostać podjęte aby usprawnić system komunikacyjny miasta, w tym podaje 
lokalizacje przyszłych centrów przesiadkowych. Ponadto w 2014 r. powstało "Studium 
komunikacyjne Aglomeracji Opolskiej", które omawiało zagadnienia transportowe w szerokim 
aglomeracyjnym kontekście. W dokumencie wskazano również miejsca na utworzenie centrów 
przesiadkowych. Biorąc pod uwagę istniejące opracowania, w naszej ocenie nie ma konieczności 
tworzenia kolejnych poruszających tę tematykę.

187
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Projekt i budowa ogólnodostępnego placu zabaw 
przy PSP nr 10 w Opolu

100 000 MZLK
Wniosek niezasadny. Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Wróblewskiego 7 
w Opolu znajduje się plac zabaw. Powstawał on w II etapach, w roku 2013 i 2014.

188
Marcin Gambiec - Radny Miasta 
Opola

Wyasfaltowanie jezdni od ul. Jana Augustyna do 
Zakładu Komunalnego w Opolu

700 000 MZD W roku 2015 Rada Dzielnicy Groszowice odrzuciła ten wniosek jako niezasadny.

189 Klub Radnych Razem dla Opola Zadania własne zgłaszane przez rady dzielnic 1 500 000 1 000 000 BRM

Wniosek zasadny. Obecnie funkcjonujące dzielnice potrzebują większych środków finansowych, 
świadczy o tym liczba wniosków zgłaszanych podczas organizacji ww. zadań. jak i również 
zasadność wniosków z przedłożoną dokumentacją, których głównym założeniem jest poprawa 
życia, bezpieczeństwa mieszkańców, jak również stworzenie miejsc o charakterze sportowym i 
kulturalno-rozrywkowym.

190 Klub Radnych Razem dla Opola Remont ul. 11 Listopada MZD
Wniosek zasadny. Na wymienionych ulicy zostanie wykonany remont cząstkowy w ramach 
bieżącego utrzymania dróg. Remont cząstkowy nawierzchni ma na celu przede wszystkim 
usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych. 

191 Klub Radnych Razem dla Opola
Konkurs dla wspólnot mieszkaniowych "Odmień 
swoje podwórko"

200 000 150 000 MZLK

Wniosek zasadny. Konkurs "Odmień swoje podwórko" ogłaszany jest od czterech lat i cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem wśród Wspólnot Mieszkaniowych. Konkurs  ma na celu 
bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców w aktywne działania na rzecz poprawy stanu 
zagospodarowania ich najbliższego otoczenia. W związku z powyższym zasadnym jest 
kontynuowanie konkursu i mobilizowanie mieszkańców miasta Opola do kreatywnego tworzenia 
najbliższego otoczenia.

192 Klub Radnych Razem dla Opola
Rewitalizacja boiska na Pasiece 
wraz z ogrodzeniem

180 000 S
Wniosek zasadny. Nawierzchnia boiska jest w stanie wymagającym modernizacji. Należy wykonać nowe 
ogrodzenie oraz elementy małej architektury.

193 Klub Radnych Razem dla Opola Remont ul. Pasiecznej 453 000 MZD
Wniosek zasadny. Istniejąca nawierzchnia jezdni i chodnika ulicy Pasiecznej wymaga remontu ze 
względu na jej zły stan techniczny.
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194 Klub Radnych Razem dla Opola
Przebudowa skrzyżowania Nysy Łużyckiej 
z Luboszycką

90 000
opracowanie 
dokumentacji

2 500 000
realizacja

MZD

Wniosek zasadny. Z uwagi na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
przebudowy infrastruktury drogowej w rejonie dworca kolejowego Opole Wschód, która ma istotny 
wpływ na warunku ruchowe na skrzyżowaniu ulic Nysy Łużyckiej i Luboszyckiej, a tym samym na 
wybór sposobu przebudowy skrzyżowania (sygnalizacja świetlna, rondo) wskazane jest 
przesunięcie terminu realizacji tego zadania do czasu wykonania ww. dokumentacji z określeniem 
terminu jej realizacji. Wcześniejsza przebudowa skrzyżowania może spowodować konieczność 
ponownej przebudowy po zrealizowaniu przebudowy układu drogowego przy dworcu Opole 
Wschód. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po opracowaniu 
dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki na jego 
realizację i przystąpić do realizacji zadania

195 Klub Radnych Razem dla Opola
Nasadzenia nowych drzew na terenie miasta 
Opole

50 000 50 000 MZD

Wniosek zasadny. Z uwagi na trudne warunki bytowe dla nowych nasadzeń drzew w chodnikach, 
należy mieć na uwadze że: posadzone drzewa powinny mieć wysokość co najmniej 250 cm, w 
miejscu posadzenia drzewa powinien być rozebrany chodnik i wymieniona gleba do głębokości 
ok. 150 cm, wokół posadzonego drzewa należy zagospodarować przestrzeń w postaci metalowej 
kraty pod drzewo oraz  metalowej osłony pnia drzewa, nasadzenia należy objąć 3 -letnią 
pielęgnacją. Z uwagi na duże wymagania związane z całością inwestycji przewidywany koszt 
nasadzenia 1 szt. drzewa wynosi ok. 2.800 zł brutto. Natomiast jeżeli nowe nasadzenia drzew 
miałyby powstać w pasach zieleni przydrożnej to nie ma konieczności zagospodarowania w 
szczególny sposób przestrzeni wokół drzewa. W tym przypadku przewidywany koszt nasadzenia 
1 szt. drzewa (gatunku np.: lipa srebrzysta, robinia biała, klon zwyczajny) z wymianą gleby, 3 -
letnią pielęgnacją i opalikowaniem wynosi ok. 900 zł. 

196 Klub Radnych Razem dla Opola
Montaż stojaków na rowery na terenie miasta 
Opole

60 000 ITGK
Wniosek zasadny. Z rozpoznania zapotrzebowania na stojaki rowerowe wynika, że największe 
potrzeby występują na terenie placówek oświatowych.

197 Klub Radnych Razem dla Opola
Utworzenie Księgi Standardów Systemu 
Informacji Miejskiej

50 000

50 000
BAM 

20 000
CDO

BAM/CDO

Wniosek zasadny. BAM -  Utworzenie Księgi Standardów Systemu Informacji Miejskiej jest 
zadaniem zasadnym i zgodnym z ustawą, zmieniającą niektóre ustawy w związku ze 
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Stworzenie takiego systemu wraz z katalogiem mebli 
miejskich pozwoli na wykorzystanie do prac projektowych zlecanych zarówno przez Miasto Opole, 
jak i jego jednostki. Ujednolicenie wizerunku miasta wpłynie na jakość i uporządkowanie 
przestrzeni miejskiej. CDO - Księga taka nigdy nie powstała, a posiadając taki dokument Urząd 
Miasta będzie mógł wprowadzić standardowe, jednorodne oznakowanie w mieście, które wpłynie 
pozytywnie na wizerunek miasta. 

198 Klub Radnych Razem dla Opola
Montaż prewencyjnych radarów 
z wyświetlaczem prędkości

ZK

Wniosek zasadny. Zakup i montaż tego urządzenia jest szczególnie potrzebny przy głównych 
ulicach w rejonie szkół. Urządzenia te dodatkowo rejestrują np. ilość przejechanych pojazdów, 
ilość kierowców którzy przekroczyli prędkość. Przyczyni się to do zmniejszenia występujących 
zagrożeń na drodze i zwiększy bezpieczeństwo.

199 Klub Radnych Razem dla Opola Budowa fragmentu ul. Krętej MZD
Wniosek zasadny, jednakże nie określa, którego fragmentu ul. Krętej dotyczy przez co nie ma 
możliwości zaopiniowania i wyceny wniosku.

200 Klub Radnych Razem dla Opola
Budowa boiska przy Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 16

700 000 OŚ

Wniosek zasadny. Stan nawierzchni boiska stanowi zagrożenie bezpieczeństwa uczniów szkoły, 
korzystających z boiska w ramach zajęć wychowania fizycznego. Nawierzchnia wymaga pilnej 
naprawy, jednak pozostawienie nawierzchni asfaltowej jest bezcelowe. Obecnie stosowane są 
nawierzchnie poliuretanowe. Jest opracowana dokumentacja techniczna dla boiska 
wielofunkcyjnego o nawierzchni poiluretanowej z wyposażeniem do gry w piłkę ręczną, futsal, 
koszykówkę, siatkówkę, badmintona i tenisa wraz z odwodnieniem płyty boiska, ogrodzeniem, 
piłkochwytami, oświetleniem i monitoringiem. Dokumentacja uwzględnia także wykonanie bieżni o 
nawierzchni poliuretanowej i skoczni w dal co dało by szkole możliwość prowadzenia dyscyplin 
lekkoatletycznych w ramach zajęć wychowania fizycznego. Taka modernizacja pozwoliła by także 
na prowadzenie zawodów sportowych, spartakiad młodzieży i wielu innych zajęć propagujących 
uprawianie sportu i rekreacji przez dzieci. Ogólnodostępność boiska daje możliwość korzystania z 
obiektów kompleksu sportowego także lokalnej społeczności w godzinach pozalekcyjnych, 
weekendy i wakacje, a zastosowane oświetlenie wydłuża czas użytkowania obiektu.
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201 Klub Radnych Razem dla Opola
Budowa parkingu przy cmentarzu 
na ul. Grudzickiej

35 000
opracowanie 
dokumentacji,

465 000
realizacja

MZD

Wniosek zasadny. Terenem możliwym do wykorzystania na budowę parkingu są działki nr 247/9 i 
247/10 przeznaczone na cele wypoczynkowo-rekreacyjne. Budowa parkingu wymaga uzyskania 
warunków na lokalizację inwestycji, natomiast jej wykonanie pozwoli na wykorzystanie parkingu 
zarówno dla potrzeb cmentarza jak i obiektów sportowych. Konieczne jest opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu 
inwestorskiego można wnioskować o środki na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania

202 Klub Radnych Razem dla Opola
Rewitalizacja skweru przy ul. Szczeszyńskiego i 
Pobożnego zgodnie z istniejącą koncepcją

100 000 BAM
Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
podstawie istniejącej koncepcji, jednak musi odbyć się to w powiązaniu z projektem drogowym 
przebudowy ul. J. Szczeszyńskiego / Pl. Kościelnego / ul. H. Pobożnego.

203 Klub Radnych Razem dla Opola
Zagospodarowanie pętli autobusowej przy 
Al. Przyjaźni

3 100 000 BAM

Wniosek zasadny. W grudniu 2012 r. został opracowany projekt zagospodarowania oraz projekt 
budowlany parku dzielnicowego przy Al. Przyjaźni w Opolu. Projekt powstał przy współpracy z 
Radą Dzielnicy Nowa Wieś Królewska i zakłada zagospodarowanie całego obszaru poprzez 
wprowadzenie ścieżki zdrowia z urządzeniami fitness i sprawnościowymi, placów zabaw z 
podziałem na grupy wiekowe, placu dla seniorów, plac ze sceną i ławkami, górkę saneczkową, 
boisko do piłki plażowej oraz polanę piknikową. Projekt zakłada również wykonanie alejek, 
schodów terenowych i pochylni w celu udostępnienia parku dla osób niepełnosprawnych. Plac 
zabaw dla dzieci najmłodszych zaprojektowano z bezpieczną nawierzchnią, natomiast place 
zabaw dla dzieci starszych oraz młodzieży - z nawierzchnią żwirową.

204 Klub Radnych Razem dla Opola Utworzenie terenów zielonych na os. Malinka BAM

Wniosek zasadny. W bieżącym roku zostało zlecone opracowanie koncepcji na 
zagospodarowanie terenów zieleni urządzonej i towarzyszącej obiektom usług publicznych na 
osiedlu Malinka. Koncepcja ta będzie stanowiła podstawę do opracowania dokumentacji 
technicznej, a następnie realizację inwestycji. Koncepcja wraz z częścią kosztową pozwoli na 
czynienie starań o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania, które jest niezbędne i 
zgodne z oczekiwaniami społecznymi. 

205 Klub Radnych Razem dla Opola
Rewitalizacja zabytkowego cmentarza przy 
ul. Wrocławskiej

500 000 600 000 ITGK

Wniosek zasadny. Na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej istnieją obiekty 
wymagające gruntownej odbudowy, konserwacji i zabezpieczenia przed dalszym niszczeniem i 
dewastacją, tj. mury okalające cmentarz, zabytkowe pomniki i mogiły zasłużonych mieszkańców 
Opola pogrzebanych na tym cmentarzu.

206 Klub Radnych Razem dla Opola Remont Placu Sebastiana 2 500 000 BAM

Wniosek zasadny. Pl. Św. Sebastiana znajduje się w ścisłym śródmieściu miasta, stan techniczny 
placu jest w złym stanie i nie stanowi aktualnie wizytówki miasta. Dla przedmiotowej inwestycji 
opracowano dokumentację techniczną na podstawie koncepcji architektonicznej. Na realizację 
inwestycji wydano pozwolenie na budowę.

207 Klub Radnych Razem dla Opola Remont ul. Wandy Rutkiewicz 630 000 MZD
Wniosek zasadny. Jest już opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja tego 
zadania jest wskazana z uwagi na wykonanie oświetlenia przez WITiGK  UM oraz możliwą utratę 
ważności pozwolenia na budowę przed zakończeniem realizacji. 

208 Klub Radnych Razem dla Opola
Rewitalizacja Placu Kazimierza wraz z montażem 
kamer monitoringu miejskiego

500 000 BAM/ZK

ZK - Wniosek niezasadny. Montaż kamer na placu Kazimierza nie jest możliwy ze względu na 
dużą ilość drzewostanu, który ogranicza widoczność z kamer. Po rewitalizacji do ewentualnego 
rozpatrzenia. Zasadnym jest zakup kamery, która byłaby zamontowana na skrzyżowaniu ulic 
Niemodlińskiej i Wrocławskiej - na sygnalizatorze świetlnym. Obszar objęty monitorowaniem 
dotyczyłby przejścia dla pieszych oraz przystanki MZK na ulicy Niemodlińskiej przy placu 
Kazimierza oraz częściowo parku na placu Kazimierza. BAM - Wniosek zasadny. Pl. Jana 
Kazimierza wymaga rewitalizacji, w pierwszej kolejności zachodzi konieczność remontu fontanny. 
W 2009 r. opracowano dokumentację techniczną na remont tego obiektu, stanowiącego 
największą atrakcję placu. Z uwagi na dezaktualizację dokumentacji należy dokonać ponownych 
uzgodnień i zaktualizować ją przed realizacją inwestycji.

209 Klub Radnych Razem dla Opola
Remont ogrodzenia i elewacji Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 7

OŚ

Wniosek zasadny. Wykonanie remontu elewacji (termomodernizacja całego obiektu: wymiana 
stolarki okiennej, drzwiowej, c.o., docieplenie ścian zewnętrznych), ujęte zostało do realizacji w  
latach 2017+2018 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego 
przewidzianym do 2020 r. Natomiast remont ogrodzenia wokół budynku szkoły został wykonany w 
miesiącu lipcu 2015 r.

Id: 880141BC-194F-4809-B603-F64651BAC6AF. Przyjęty Strona 35



Zestawienie wniosków do projektu bud żetu miasta Opola na 2016 r. Załącznik nr 2 

1 2 3 4 5 6 7

210 Klub Radnych Razem dla Opola Rewitalizacja Placu Mickiewicza 4 000 000 BAM

Wniosek zasadny. Na przebudowę skweru przy Pl. A. Mickiewicza została opracowana 
dokumentacja. Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni, wykonanie oświetlenia, wykonanie 
fontanny, nasadzenia roślinności niskiej i średniej wraz z instalacją nawadniającą, założenie 
kwietników, montaż elementów małej architektury. Ponadto projekt zakłada przeniesienie 
pomnika A. Mickiewicza w sąsiednie miejsce celem otworzenia osi widokowej. Dokumentacja nie 
obejmuje przeniesienia pomnika. Realizacja inwestycji jest zasadna i może nastąpić po 
zaktualizowaniu dokumentacji technicznej.

211 Klub Radnych Razem dla Opola
Zagospodarowanie terenów przy Odrze 
- wałów i międzywala przy ul. Łąkowej

ITGK

Wniosek niezasadny. Uchwałą nr XIV/231/15 Rady Miasta Opola z dnia 27.08.2015r. przyznano 
środki w wysokości 25.000 zł na zagospodarowanie terenu międzywała po lewobrzeżnej stronie 
rzeki Odry przy ul. Łąkowej. W ramach przewidzianej kwoty zostaną zakupione i zamontowane 
ławki i kosze na śmieci. Przyznano również środki w wysokości 10.000 zł na projekt plaży 
miejskiej, która mogła by być zlokalizowana również na terenie międzywała po lewej stronie rzeki 
Odry.

212 Klub Radnych Razem dla Opola Montaż ławek na osiedlu Malinka 8 610 MZD
Wniosek zasadny. W pasach drogowych na osiedlu Malinka istnieje możliwość techniczna 
ustawienia ławek. Przewidywany koszt zakłada ustawienie 10 szt. ławek.

213 Klub Radnych Razem dla Opola Remont ul. Głowackiego

55 000
opracowanie 
dokumentacji,

500 000 
realizacja

MZD
Wniosek zasadny. Zły stan nawierzchni wymaga remontu oraz budowę kanalizacji. Konieczność 
opracowania dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji oraz nawierzchni jezdni i chodnika.

214 Klub Radnych Razem dla Opola
Uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych po 
byłej fabryce FSO przy ul. Ozimskiej

400 000 ITGK

Wniosek zasadny. Teren położony w centrum Opola przy ul. Ozimskiej /Plebiscytowej po byłej 
fabryce FSO ma być w założeniach miejscem lokowania się głównie nowych biurowców, w 
których będą realizowane zawansowane procesy usług dla biznesu od badawczo rozwojowych 
przez informatyczne, finansowe, po procesy obsługi klienta. Istnieje duże zainteresowanie 
Opolem pod kątem realizowania inwestycji w tym zakresie. Aby przyciągnąć deweloperów 
konieczne jest przygotowanie terenów inwestycyjnych, tak aby zminimalizować ryzyko inwestycji i 
przyspieszyć realizację inwestycji. W zakresie wskazanego terenu w pierwszej kolejności 
konieczne jest przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej stworzenia uzbrojenia oraz 
wykonanie prac związanych z usunięciem pozostałego po wyburzonych budynkach gruzu.

215 Klub Radnych Razem dla Opola
Zagospodarowanie terenu wraz z rozbiórką 
budynku przy ul. Wrzosowej

MZLK Wniosek niezasadny. Budynek przy ul. Wrzosowej 12 w Opolu stanowi przedmiot umowy najmu.

216 Klub Radnych Razem dla Opola Budowa placu zabaw przy ul. Walecki 60 000 MZLK
Wniosek zasadny. Budowa placów zabaw przez Gminę Opole może nastąpić jedynie na terenach 
stanowiących jej własność. Zadanie możliwe do realizacji po określeniu lokalizacji pod inwestycję 
oraz przeanalizowaniu możliwości jej powstania.

217 Klub Radnych Razem dla Opola
Modernizacja oświetlenia ulicznego przy 
ul. Jagiellonów

535 000 ITGK

Wniosek zasadny. Zadanie jest w trakcie realizacji. Obecnie wykonano I etap robót. Ze względu 
na brak środków zadanie zostało podzielone na etapy. Ulica Jagiellonów wymaga bardzo pilnej 
przebudowy oświetlenia ulicznego. Na połowie długości ulicy nie ma oświetlenia. Brak oświetlenia 
jest bardzo uciążliwy. Ulica ta jest wylotową z miasta w kierunku Kędzierzyna-Koźla, Raciborza.

218 Klub Radnych Razem dla Opola
Wdrożenie aplikacji pozwalającej mieszkańcom 
zgłaszać swoje wnioski jako Mapa Potrzeb Opola

20 000 CDO Wniosek zasadny. 

219 Klub Radnych Razem dla Opola

Poprawa bezpieczeństwa uczniów PSP Nr 28 
poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy 
PSP Nr 28 na ul. Prószkowskiej, polegająca na 
montażu sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej

MZD

Wniosek w sprawie modernizacji przejścia dla pieszych przy PSP Nr 28 w Opolu należy 
skierować do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Wydziale Infrastruktury 
Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. Komisja ta wyda odpowiednią 
decyzję. 

220 Klub Radnych Razem dla Opola

Poprawa bezpieczeństwa pieszych udających się 
od strony dzielnicy na Wyspę Bolko, poprzez 
umiejscowienie przejścia dla pieszych przez ul. 
Krapkowicką w ciągu ul. Odrodzenia

MZD
Wniosek zasadny. Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Krapkowicką w ciągu ul. Odrodzenia 
zostanie zrealizowana w 2015 roku, przez co poprawi bezpieczeństwo pieszych udających się od 
strony dzielnicy na Wyspę Bolko.
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221
Agnieszka Zakrzewska-Kubów 
- Radna Miasta Opola

Podjęcie działań zmierzających do utworzenia 
miejsc parkingowych przeznaczonych tylko dla 
kobiet w ciąży i matek z małymi dziećmi przy 
urzędach należących do miasta Opola, szpitalach, 
przychodniach

5 000 MZD

Wniosek w sprawie utworzenia miejsc parkingowych przeznaczonych tylko dla kobiet w ciąży i 
matek z małymi dziećmi przy urzędach należących do miasta Opola, szpitalach, przychodniach - 
należy skierować do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Wydziale Infrastruktury 
Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. Komisja ta wyda odpowiednią 
decyzję. 

222
Agnieszka Zakrzewska-Kubów 
- Radna Miasta Opola

Zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci 
"Opole moim miastem"

10 000 1 000 OŚ

Wniosek zasadny. Młodzieżowy Dom Kultury, będący miejską placówką oświatową, od szeregu 
lat w swojej działalności programowej dużą wagę przywiązuje do edukacji regionalnej, 
uwzględniając kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa 
kulturowego regionu, poznanie kultury, historii i tradycji miasta Opola, spotkania z miastem, jego 
zabytkami, osobliwościami, niestandardowe podejście do problematyki dość skomplikowanej 
przeszłości, historii i wielokulturowości regionu. W obszarze edukacji regionalnej placówka 
realizuje: program edukacyjny "Opole moje miasto. Mały Opolanin" dla uczniów klas I - III 
opolskich szkół podstawowych, program edukacyjny "Opole moje miasto. Mały Opolanin" dla 
przedszkolaków, Konkurs Wiedzy o Opolu "Opole moje miasto" dla uczniów opolskich szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, Konkurs Wiedzy o Opolu - "Karolinka" dla młodzieży szkół 
ponadgimanzjalnych, Szkrab - Rajd Przedszkolaka. Na stałe do oferty programowej placówki 
wszedł projekt "Twórcza Mama, Twórczy Tato" czy "W obecności Taty i Mamy Opole zwiedzamy".

223
Agnieszka Zakrzewska-Kubów 
- Radna Miasta Opola

Zorganizowanie Festiwalu Piosenki patriotycznej i 
Harcerskiej dla dzieci i młodzieży miasta Opola w 
Dzień Niepodległości

10 000 2 000 OŚ

Wniosek zasadny. Publiczne Gimnazjum Nr 6 (obecnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I 
w Opolu), jest organizatorem Konkursu Pieśni Patriotycznej. W konkursie biorą udział uczniowie 
wszystkich etapów edukacyjnych. Celem Konkursu jest popularyzacja utworów o treściach 
patriotycznych, a także ocalenie od zapomnienia pięknej polskiej tradycji pieśni, które noszą w 
sobie wspomnienia ważnych momentów historii naszej Ojczyzny. Uczniowie biorący udział w 
rywalizacji mają możliwość zaprezentowania utworów nawiązujących do różnych okresów z 
dziejów Polski. Konkurs organizowany jest w okolicach Święta Niepodległości.

224
Klub Radnych Prawo 
i Sprawiedliwość

Wsparcie dla Społecznego Komitetu Budowy 
w Opolu Pomnika Ś.P. Prezydenta RP Prof. 
Lecha Kaczyńskiego oraz pozostałych ofiar 
katastrofy smoleńskiej

20 000 K
Wniosek niezasadny. Wsparcie dla Społecznego Komitetu Budowy Pomnika będzie możliwe po 
wyrażeniu zgody na wzniesienie pomnika przez Radę Miasta Opola.

225
Klub Radnych Prawo 
i Sprawiedliwość

Budowa mieszkań socjalnych 2 500 000 3 195 000 L

Wniosek zasadny. Inwestycje realizowane będą w 2 dwóch lokalizacjach przy ul. Krapkowickiej 6 
(budowa budynku mieszkalnego z 8 mieszkaniami komunalnymi) oraz przy ul. Kazimierza 
Wielkiego 8 (budowa budynku mieszkalnego z 12 mieszkaniami). Na budowę budynku przy ul. 
Krapkowickiej 6 zawarto umowę o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Społecznego, a na 
budowę budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 wniosek o dofinansowanie będzie złożony do 
30.09.2015 r. Inwestycje realizowane będą przy współudziale Opolskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu. Planuje się, iż w  2016 r. będzie oddanych do 
zasiedlenia łącznie 20 mieszkań komunalnych.

226
Klub Radnych Prawo 
i Sprawiedliwość

Zlecenie ekspertyzy dotyczącej powstania lotniska 
cywilno-pasażerskiego w ramach Aglomeracji 
Opolskiej

100 000 GI

Wniosek niezasadny. Firma Crowley na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego przygotowała ekspertyzę dotyczącą biznesowej opłacalności budowy lokalnego portu 
lotniczego. Eksperci z inicjatywy JASPERS ocenili na jej podstawie, iż przedsięwzięcie to nie ma 
ekonomicznego uzasadnienia. Lotnisko w Polskiej Nowej Wsi dysponuje jedynie trawiastymi 
drogami startowymi o maksymalnej długości 740 m. Jest to lotnisko sportowe. Nie ma na nim 
możliwości wykonywania regularnych lotów pasażerskich. Czas dojazdu z Opola do lotniska we 
Wrocławiu (około 1 h) jest mniejszy niż czas dojazdu ze wschodniej części Wrocławia. Nie ma 
uzasadnienia do wykonywania kolejnej ekspertyzy dotyczącej opłacalności budowy lotniska 
pasażerskiego. Dotychczas przeprowadzone ekspertyzy oraz przykłady innych miast (np. 
Radomia, Zielonej Góry) jasno pokazują, iż lokalne lotnisko może być znaczącym obciążeniem 
finansowanym bez generowania pozytywnego wpływu na gospodarkę regionu.
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227
Klub Radnych Prawo 
i Sprawiedliwość

Wykupienie akcji ECO SA od pozostałych 
samorządowych akcjonariuszy - gm. Brzeg, 
Grodków, Głuchołazy

2 000 000 PNK

Wniosek niezasadny. Chcąc wzmocnić pozycję  Opola i zabezpieczyć ją na przyszłość, w 
przypadku spółki ECO S.A., w której Gmina Opole jest większościowym akcjonariuszem, 
niewystarczający wydaje się zakup akcji od pozostałych samorządowych akcjonariuszy - gminy 
Brzeg, Grodków, Głuchołazy. Kapitał zakładowy spółki ECO S.A wynosi 155.480.000,00 zł, z 
czego Gmina Opole posiada 828.081 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda. Pozostałe 
samorządowe gminy, które są akcjonariuszami ECO S.A. posiadają odpowiednio: Gmina Brzeg: 
10.662 akcje, Gmina Głuchołazy: 1.057, Gmina Grodków: 4.128 akcji. W związku z powyższym 
wartość nominalna akcji należących do pozostałych akcjonariuszy samorządowych wynosi: 
1.584.700 zł. Jest to niewystarczająca ilość akcji aby móc mieć realny wpływ na wszystkie 
działania podejmowane w spółce. Zgodnie z § 16 Statutu spółki ECO S.A.: większości 3/4 
oddanych głosów wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach: 1) zmiany statutu 
Spółki, 2) zmiany kapitału zakładowego, 3) połączenia lub likwidacji Spółki, 4) podziału zysku, 5) 
wieloletnich planów oraz programów inwestycyjnych. W związku z powyższym z punktu widzenia 
nadzoru korporacyjnego taki zakup wydaje się bezzasadny.

228
Klub Radnych Prawo 
i Sprawiedliwość

Instalacja i prowadzenie tzw. "okna życia" dla 
noworodków w Opolu

20 000 PS

Wniosek niezasadny. "Okno życia" to specjalnie przygotowane miejsce umożliwiające matkom, 
które nie mogą lub nie chcą opiekować się noworodkiem, anonimowe, bezpieczne pozostawienie 
go w nim. Głównym organizatorem ,,Okien życia" w Polsce jest Caritas, który współpracuje 
głównie z zakonami, ponieważ przy klasztorach znajdują się bezpieczne miejsca do 
pozostawienia dzieci, a zakonnice dyżurują przez 24 godziny na dobę. Miasto Opole nie posiada 
odpowiedniej jednostki organizacyjnej, która pełniłaby całodobowy dyżur i byłaby odpowiednio 
przygotowana, aby utworzyć w niej "okno życia". 

229
Klub Radnych Prawo 
i Sprawiedliwość

Wsparcie budowy kościoła pw. Św. Karola 
Boromeusza

500 000 K

Wniosek niezasadny. W świetle przepisów obowiązującego prawa jednostki samorządu 
terytorialnego mogą wspierać finansowo inwestycje sakralne, polegające na odbudowie zabytków, 
na zasadach określonych w ustawie o ochronie dóbr kultury, oraz nie jest w pełni jasne, czy mogą 
wspierać budowę, rozbudowę, odbudowę kaplic, mających na celu stworzenie warunków do 
działania duszpasterstwa specjalnego w samorządowych zakładach leczniczych i zamkniętych 
zakładach pomocy społecznej. Ujmowanie w budżetach samorządowych wydatków na 
finansowanie innych inwestycji sakralnych, w tym na budowę i rozbudowę kościołów, nie jest 
jednak dozwolone.

230
Klub Radnych Prawo 
i Sprawiedliwość

Organizacja biegu opolskiego pn. "Bieg 
Powstańczy w Opolu na dystansie 5 km"

40 000 S
Wniosek niezasadny. Dotacje na organizację imprez sportowych przydzielane są poprzez konkurs 
ofert. Brak jest ponadto wskazania organizatora i przebiegu tej imprezy.

231
Klub Radnych Prawo 
i Sprawiedliwość

Zgłoszenie do odznaczeń Zasłużony Obywatel 
Miasta Opola

15 000 150 zł/os BRM
Wniosek niezasadny. Nadawane przez Radę Miasta Opola wyróżnienia finansowane są na 
bieżąco ze środków Biura Rady Miasta w ramach posiadanego budżetu na dany rok. Nie ma 
zatem potrzeby rezerwowania dodatkowych środków w budżecie miasta na ten cel.

232
Klub Radnych Prawo 
i Sprawiedliwość

Wprowadzenie jednorazowej zapomogi 
samorządowej (tzw. becikowego samorządowego) 
w kwocie 1.000 zł za urodzenie każdego dziecka 
w Opolu, którego rodzice są zameldowani w 
Opolu

1 200 000 1 490 000 PS

Wniosek zasadny. Zapomoga z  tytułu  urodzenia  się  dziecka,  tzw.  "becikowe"  przyznawana  
jest  na  podstawie  ustawy  z  dnia  28  listopada  2003 r. o świadczeniach  rodzinnych  (Dz.  U.  z  
2015 r.  poz.  114  z  póżn.  zm.)  i  przysługuje  jednorazowo  w  wysokości  1.000 zł.  W  
przypadku urodzenia  się  więcej,  niż  jednego  dziecka  podczas  jednego  porodu  zapomoga 
przysługuje  na  każde  dziecko.  Zgodnie z art. 22a ww. ustawy rada gminy w drodze uchwały 
może przyznać zamieszkałym na terenie jej działania osobom jednorazową zapomogę z tytułu 
urodzenia się dziecka. Jeżeli zapomoga samorządowa przysługiwałaby za urodzenie każdego 
dziecka, czyli nie byłaby zależna od dochodu, jak w przypadku ustawowego "becikowego", to 
wymagałaby wyższych nakładów finansowych niż obecne. W latach poprzedzających 
wprowadzenie kryterium dochodowego (lata 2010-2012) do wypłaty ustawowych "becikowych" 
średnio wypłacane były 1.120 takie świadczenia rocznie. Szacunkowo na wypłatę 
samorządowego "becikowego" bezpiecznie byłoby przyjąć kwotę 1.440.000 zł (dla 120 dzieci 
miesięcznie) oraz około 50.000 zł na koszty obsługi.
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233 Łukasz Sowada - Radny Miasta Opola
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy 
PSP Nr 26 w Grudzicach

631 500 700 000 OŚ

Wniosek zasadny. Stan nawierzchni boiska jest bardzo zły. Występują liczne uszkodzenia, ubytki, 
pęknięcia, zapadnięcia, i wybrzuszenia, które zagrażają bezpieczeństwu uczniów korzystających 
z boiska w ramach zajęć wychowania fizycznego. Nawierzchnia wymaga naprawy, jednak 
pozostawienie nawierzchni asfaltowej jest bezcelowe, bowiem ten rodzaj nawierzchni nie jest 
bezpieczny. Obecnie stosowane są nawierzchnie poliuretanowe, które są zdecydowanie bardziej 
bezpieczne i zasadnym jest aby wykonać boisko według standardów jakie są stosowane w innych 
placówkach. Jest opracowana dokumentacja techniczna wykonania boiska wielofunkcyjnego o 
nawierzchni poliuretanowej z odwodnieniem, ogrodzeniem, piłkochwytami, oświetleniem, 
monitoringiem i wyposażeniem do gry w piłkę ręczną, futsal, koszykówkę, siatkówkę, badmintona 
i tenisa. Ponadto dokumentacja zakłada także wykonanie bieżni o nawierzchni poliuretanowej i 
skoczni w dal. Obiekty te są obecnie całkowicie nie użytkowane ze względu na ich stan, 
przywrócenie ich do stanu użytkowego pozwoli na zwiększenie możliwości prowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego, daje także możliwość organizowania zawodów sportowych. Z 
ogólnodostępnego boiska szkolnego mogą także korzystać mieszkańcy lokalnej społeczności.

234 Łukasz Sowada - Radny Miasta Opola Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego 40 000 S

Wniosek zasadny. Wnioskodawca proponuje budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego na 
terenie po byłych zakładach eksploatacji kruszywa przy ul. Podlesie. Zasadnym jest 
zagospodarowanie przedmiotowego terenu na funkcję sportowo-rekreacyjną, ale nie jako jedyną. 
Należy rozpocząć od przygotowania koncepcji programowo-przestrzennej i programu 
funkcjonalno-użytkowego, które wskażą kierunek rozwoju tego terenu

235 Łukasz Sowada - Radny Miasta Opola Budowa ul. Cybisa 10 200 000 MZD
Wniosek zasadny. Dokumentacja jest opracowana lecz wymaga aktualizacji. Koszt całkowity 
zadania obejmuje budowę kanalizacji, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni i chodników.

236 Łukasz Sowada - Radny Miasta Opola
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz 
budowa pobocza ul. Młodej Polski w Grudzicach

150 000

20 000
opracowanie 
dokumentacji,

280 000
realizacja

MZD
Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po 
opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki 
na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania

237 Łukasz Sowada - Radny Miasta Opola

Opracowanie dokumentacji technicznej 
przebudowy ul. Strzeleckiej oraz ul. Obrońców 
Stalingradu od ronda Szczakiela, do skrzyżowania 
z ul. Jagiellonów

300 000

626 000
opracowanie 
dokumentacji,

15 630 000 
realizacja

MZD

Wniosek zasadny. Ul. Strzelecka i Obrońców Stalingradu zgodnie ze studium Kierunki rozwoju 
układu komunikacyjnego jako Trasa Strzelecka winna uzyskać przekrój 1×4. Miejski Zarząd Dróg  
w Opolu stwierdza, że proponowany wniosek jest bardzo zasadny i konieczny do przynajmniej 
częściowej realizacji (np. rozbudowa do przekroju 1×3). W ramach przebudowy zostanie 
uwzględniona budowa lub przebudowa pełnej infrastruktury technicznej znajdującej się w tych 
ulicach, obniżenie niwelety w obrębie Grudzic oraz budowa ciągów pieszo-rowerowych. Należy 
przewidzieć konieczność wycinki drzew wzdłuż całego odcinka. Z uwagi na zakres dokumentacji 
wskazane jest opracowanie wariantowej koncepcji przedstawiającej możliwości rozbudowy ww. 
ulic do trzech lub czterech pasów ruchu z uwzględnieniem postulowanych we wniosku 
lewoskrętów. Do wyceny przyjęto: ciąg pieszo-rowerowy szer. 2,5 m, jezdnia szer. 9,0 m (3 × 3,0 
m) i chodnik szer. 2,0 m.

238 Łukasz Sowada - Radny Miasta Opola Remont ul. Leśmiana w Grudzicach 130 000 200 000 MZD
Wniosek zasadny. Zadanie zostanie wykonane w 2016 roku w przypadku uzyskania dodatkowych 
środków finansowych na utrzymanie dróg w mieście.

239 Łukasz Sowada - Radny Miasta Opola
Remont zabytkowego budynku OSP 
w Grudzicach

100 000 350 000 GN

Wniosek zasadny. Budynek dawnej remizy OSP w Grudzicach przy ul. Groszowickiej 29, 
usytuowany jest na działce stanowiącej własność Gminy Opole. Budynek jest w złym stanie 
technicznym. Więźba dachowa jest pofałdowana i występują liczne pęknięcia w ścianach. 
Budynek wymaga kapitalnego remontu lub wyburzenia. Zgodnie z wypisem z kartoteki budynków 
zakończenie budowy budynku nastąpiło w 1900r., budynek był starym więzieniem, a obecnie 
remizą. Przedmiotowy budynek remizy nie jest wpisany do rejestru zabytków woj. opolskiego i nie 
figuruje w gminnej ewidencji zabytków.
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240
Marzena Kawałko - Radna Miasta 
Opola

Zwiększenie dodatków motywacyjnych oraz 
dodatków funkcyjnych dla nauczycieli szkół i 
przedszkoli do kwoty maksymalnej wynikającej 
z uchwały

530 320 OŚ

Wniosek częściowo zasadny. Zwiększenie widełek kwotowych dodatków funkcyjnych 
(minimalnych i maksymalnych) nastąpiło na mocy zmiany uchwały z 27 sierpnia 2015 r. W 
przypadku dodatku za wychowawstwo zwiększono minimalne i maksymalne widełki o 30 zł i tak w 
przedszkolach przedziały kwotowe dodatków dla wychowawców od 1 stycznia 2016 wyniosą 70-
90 zł, a w szkołach od 90-150 zł. Obecnie wypłacane są średnio w wysokościach: w 
przedszkolach 70 zł, w szkołach podstawowych 91 zł, w gimnazjach 98 zł, a w szkołach 
ponadgimnazjalnych w wysokości 109 zł, a więc w wysokościach  niższych niż maksymalne 
wynikające z dotychczasowej uchwały. Biorąc pod uwagę złożoność pracy wychowawcy 
(nasilenie problemów wychowawczych i większy nacisk na pracę wychowawczą zgodnie z 
nowelizacją przepisów  o pomocy psychologiczno-pedagogicznej)  uznano  zasadność 
zgłoszonego wniosku w tym zakresie.  Zwiększenie dodatków za wychowawstwo do maksymalnej 
kwoty wynikającej z uchwały według szacunków wyniesie rocznie ok. 530.320 zł. Zwiększenie 
natomiast dodatków funkcyjnych dla stanowisk kierowniczych  do kwot maksymalnych nie jest 
zasadne z uwagi na dużo większe w porównaniu do wychowawców rozszerzenie widełek  
maksymalnych  na mocy zmiany uchwały z dnia 27 sierpnia 2015 r.

241
Marzena Kawałko - Radna Miasta 
Opola

Wykonanie pasa zjazdowego z ronda Regana 
na ul. Sosnkowskiego w kierunku 
ul. Rzeszowskiej

50 000 MZD
Wykonanie pasa zjazdowego z ronda Regana na ul. Sosnkowskiego w kierunku ul. Rzeszowskiej 
jest wnioskiem niezasadnym z uwagi na wydzielony prawoskręt.

242
Marzena Kawałko - Radna Miasta 
Opola

Budowa chodnika wzdłuż ul. Olsztyńskiej 50 000
50 000                                               

opracowanie 
dokumentacji

MZD
Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po 
opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki 
na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

243
Marzena Kawałko - Radna Miasta 
Opola

Organizacja profesjonalnych warsztatów 
szkoleniowych dla młodzieży opolskich szkół z 
zakresu ratownictwa medycznego oraz działań 
ppoż., a także zasad udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej w sytuacjach zdarzeń drogowych 
i innych niebezpieczeństw

3 000 3 000 OŚ
Wniosek zasadny. Przeprowadzone już pięciokrotnie w czerwcu 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 r., 
warsztaty dla młodzieży, zostały dobrze ocenione przez szkoły jako potrzebne, przynoszące 
wymierne korzyści. 

244
Marzena Kawałko - Radna Miasta 
Opola

Budowa kanalizacji deszczowej oraz chodnika na 
ul. Zapłocie

50 000
50 000                                               

opracowanie 
dokumentacji

MZD
Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po 
opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki 
na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

245
Marzena Kawałko - Radna Miasta 
Opola

Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej wzdłuż 
Al. Solidarności

250 000

20 000
opracowanie 
dokumentacji,

330 000 
realizacja

MZD

Wniosek zasadny. Wniosek nie określa lokalizacji chodnika i ścieżki rowerowej. Biorąc pod 
uwagę istniejące zagospodarowanie Al. Solidarności odcinkiem wymagającym uzupełnienia jest 
odcinek od przejścia przy sklepie Biedronka do ul. Koszalińskiej o długości ok. 220 m. Z uwagi na 
utratę ważności pozwolenia na budowę dla Al. Solidarności konieczne jest opracowanie nowej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ścieżki rowerowej szerokości 2,5 m i 
chodnika szerokości 1,5 m.

246
Marzena Kawałko - Radna Miasta 
Opola

Wymiana nawierzchni chodników na terenie 
osiedla Malinka

500 000 500 000 MZD
Wniosek zasadny. Zadanie zostanie wykonane w 2016 roku w przypadku uzyskania stosownych 
środków finansowych na utrzymanie dróg w mieście.

247
Marzena Kawałko - Radna Miasta 
Opola

Budowa zewnętrznej siłowni oraz boiska do 
siatkówki plażowej na terenie PSP Nr 11

30 000 OŚ
Wniosek niezasadny. Planowana jest w pierwszej kolejności rozbudowa sali gimnastycznej w 
PSP Nr 11, dopiero po wykonaniu której zapadną dalsze decyzje na temat zagospodarowania 
terenu zewnętrznego na inne urządzenia lub boiska.
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248
Marzena Kawałko - Radna Miasta 
Opola

Utworzenie przystanku autobusowego linii 3 
na ul. Katowickiej w pobliżu szpitala

KMTZ

Wniosek niezasadny. Linia autobusowa nr 3 na swojej obecnej trasie funkcjonuje od wielu lat. 
Autobusy tej linii codziennie przewożą setki pasażerów z różnych dzielnic miasta, a częstotliwość 
ich kursowania (co 15 minut przez większość dnia) czyni linię nr 3 bardzo atrakcyjną dla wielu 
mieszkańców Opola. Nie jest możliwa zmiana trasy linii nr 3 tak, aby obsługiwała ona ulicę 
Katowicką, która jest znacznie oddalona od obecnej trasy tej linii (nie znajduje się w czytelnym 
ciągu trasy). Modyfikacja trasy linii nr 3 spowodowałaby szereg utrudnień dla wielu pasażerów 
komunikacji miejskiej, którzy od lat przemieszczają się po Opolu tą właśnie linią. Zgadzamy się z 
wnioskodawcą, iż istnieje duża potrzeba skomunikowania ulicy Katowickiej autobusami miejskimi, 
jednak wymaga to wykonania przebudowy skrzyżowania ul. Katowickiej z ul. Bohaterów Monte 
Cassino. Inwestycja ta dałaby możliwość dwukierunkowej obsługi ulicy Katowickiej i umożliwi 
dojazd m. in. do Szpitala Wojewódzkiego mieszkańcom różnych dzielnic Opola (np. osiedla Armii 
Krajowej, Malinki, Wójtowej Wsi). Wówczas możliwe będzie również dogodne skomunikowanie z 
przesiadką innych dzielnic miasta, w tym osiedla Chabry.

249
Marzena Kawałko - Radna Miasta 
Opola

Budowa "Białego Orlika" na terenach zielonych 
dzielnicy AK

700 000 780 000 S

Wniosek zasadny. Budowa pierwszego w Opolu miejskiego "Białego Orlika” z pewnością 
przyczyni się do zagospodarowania czasu wolnego na sportowo opolskich rodzin w okresie zimy. 
Jednocześnie otwarte lodowisko odciąży w znacznym stopniu oblegany zimą Toropol. 
Proponowana lokalizacja na terenach zielonych osiedla AK wydaje się być korzystna, jednak w 
planach Miasta Opola jest zagospodarowaniu Stawu Zamkowego przy ul. Barlickiego na sztuczne 
lodowisko (na lodzie).

250
Marzena Kawałko - Radna Miasta 
Opola

Monitoring dzielnicy Chabrów - montaż kamer 
obrotowych w miejscach niebezpiecznych

30 000 13 000 ZK

Wniosek zasadny. Ze względu na dużą ilość wykroczeń zarejestrowanych w tym rejonie oraz 
bliską obecność Szkoły Podstawowej Nr 11. Kamera jest wskazana również ze względu na 
skrzyżowania ulic, przejścia pieszych w tak bardzo ruchliwym rejonie. Obecnie jest tylko jedna 
kamera, która jest zamontowana na budynku Komisariatu I Policji przy ul. Chabrów.

251
Marzena Kawałko - Radna Miasta 
Opola

Wykonanie zatok postojowych wzdłuż 
ul. Chabrów

100 000

16 000 
opracowanie 
dokumentacji

120 000  
realizacja                                     

MZD

Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
Wymagana szerokość zatoki postojowej to 4,5 m plus 0,5 m od ścieżki rowerowej przy założeniu 
parkowania prostopadłego do osi jezdni. Brak pasa rozdzielającego pomiędzy zatoką postojową a 
ścieżką rowerową powoduje, że parkujące samochody zajmują część ścieżki, jak to ma miejsce 
po przeciwnej stronie ul. Chabry, powodując utrudnienia w ruchu rowerowym. W ramach 
opracowania dokumentacji projektant wykonuje w I etapie koncepcję, w której przedstawi jakie 
zatoki postojowe można wykonać we wskazanych miejscach. Po opracowaniu dokumentacji 
można przystąpić do realizacji zadania. Zadanie to zostało zgłoszone do Budżetu 
Obywatelskiego.

252
Marzena Kawałko - Radna Miasta 
Opola

Zakup automatycznych defibrylatorów w tym 
ćwiczeniowych oraz fantomów dla opolskich 
placówek oświatowych (szkoły podstawowe i 
ponadgimnazjalne), w których prowadzone są 
zajęcia nauki udzielania pierwszej pomocy

60 000 OŚ

Wniosek zasadny. Defibrylatory są urządzeniami z grupy ratujących życie natomiast fantomy 
umożliwią praktyczną naukę zasad udzielania pierwszej pomocy. Po konsultacjach z Prywatną 
Praktyką Pielęgniarską HIGMED, która świadczy usługi m.in. pomocy przedmedycznej w 
opolskich szkołach i placówkach oświatowych, stwierdzono, iż zasadnym jest zakup wyłącznie 
defibrylatorów przeznaczonych do użytku zamiast inwestycji w wersje ćwiczebne.

253
Marzena Kawałko - Radna Miasta 
Opola

Zakup rykszy (5 sztuk) dla celów turystycznych 50 000 70 000 S
Wniosek zasadny. Ryksze zakupione mogą zostać przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i 
ustawione przy Miejskiej Informacji Turystycznej. Realizacja zadania spowoduje konieczność 
zatrudnienia osób do obsługi tych pojazdów. 

254
Marzena Kawałko - Radna Miasta 
Opola

Rozbudowa sali gimnastycznej wraz 
z zapleczem przy PSP Nr 11 

3 000 000 4 950 000 OŚ

Wniosek zasadny. Dokumentacja na realizację zadania jest opracowana i zakłada rozbudowę 
istniejącej sali gimnastycznej polegającą na: dobudowie do istniejącego obiektu drugiego, 
nowego obiektu sali gimnastycznej mieszczącej boiska do gry w koszykówkę oraz siatkówkę, 
dobudowie nowego zaplecza sanitarno-szatniowego, magazynów sprzętu sportowego i 
pomieszczeń socjalnych, nadbudowie istniejącej sali gimnastycznej poprzez podniesienie 
stropodachu istniejącej sali gimnastycznej dla uzyskania wewnętrznej wysokości użytkowej około 
8 m od poziomu posadzki, a także przebudowie sieci kanalizacji deszczowej na przedmiotowej 
działce.
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255
Marzena Kawałko - Radna Miasta 
Opola

Publiczny dostęp do Defibrylacji poprzez zakup 
i montaż ogólnodostępnych defibrylatorów

50 000 50 000 PS

Wniosek zasadny. Praktycznym, bezpośrednim wsparciem działań na rzecz podniesienia 
bezpieczeństwa mieszkańców miasta Opola jest stworzenie możliwości ratowania ludzi w 
przypadku zatrzymania krążenia przez użycie automatycznego defibrylatora. Obecnie na terenie 
miasta Opola w miejscach użyteczności publicznej (centrach handlowych, sklepach, urzędach, 
podmiotach leczniczych, bibliotekach, posterunkach policji, straży miejskiej i innych służb) 
dostępnych jest co najmniej 17 Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED). Koszt 
jednego defibrylatora AED to 4.644 zł. Wnioskowana kwota wystarczy na zakup 10 defibrylatorów.

256
Marzena Kawałko - Radna Miasta 
Opola

Budowa windy dla niepełnosprawnych uczniów 
przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Specjalnych na ul. Książąt Opolskich

800 000 800 000 OŚ
Wniosek zasadny. Wydział Oświaty jest na etapie zlecenia projektu technicznego przebudowy 
budynku sali gimnastycznej celem dostosowania go dla osób niepełnosprawnych (w tym windy 
zewnętrznej).

257
Marzena Kawałko - Radna Miasta 
Opola

Budowa oświetlenia na ul. Luboszyckiej od 
Chabrów do skrzyżowania z obwodnicą

100 000 960 000 ITGK

Wniosek zasadny. Na realizację zadania w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Luboszyckiej od 
Chabrów do skrzyżowania z obwodnicą zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej. 
Ulica Luboszycka nie posiada oświetlenia ulicznego. Jest to droga wylotowa z miasta z dzielnicy 
Chabrów w kierunku Wrocławia, Łodzi. Przy tej ulicy znajdują się liczne zakłady pracy, ogrody 
działkowe, teren rekreacyjny przy Silesii, ścieżka rowerowa. Brak oświetlenia powoduje, że jest to 
droga szczególnie niebezpieczna. Przewidywany termin uzyskania dokumentacji to 31.10.2015 r.

258
Marzena Kawałko - Radna Miasta 
Opola

Wykonanie boiska o sztucznej, bezpiecznej, 
tartanowej nawierzchni przy Zespole Szkół 
Specjalnych na ul. Książąt Opolskich 21

500 000 OŚ

Wniosek niezasadny. Z uwagi na specyfikację szkoły w pierwszej kolejności należy dostosować 
budynek sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych. Dopiero po wykonaniu nowej klatki 
schodowej i windy przy budynku sali gimnastycznej z uwagi na specyfikację działki może być 
realizowana budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej.

259
Marzena Kawałko - Radna Miasta 
Opola

Wykonanie miejskiego toru do jazdy na rolkach 
(dywanik asfaltowy) na osiedlu AK dookoła górki 
lub w innym miejscu np. na wyspie Bolko

20 000 298 000 S

Wniosek zasadny. Ze względu na wzrost popularności tej dyscypliny sportu należy 
zagospodarować przestrzeń publiczną dla osób jeżdżących na rolkach, łyżworolkach. Przyjęto do 
opinii poszerzenie o 2 m istniejącej ścieżki (pętli) w parku na Osiedlu AK o łącznej długości ok. 
830 m wraz z wykonaniem oznakowania poziomego. 

260
Marzena Kawałko - Radna Miasta 
Opola

Kontynuacja szczepień profilaktycznych 
przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki 
macicy

600 000 160 000 PS

Wniosek zasadny. Zadanie jest kontynuacją działań z lat 2009 - 2015. Program profilaktyki 
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) został przyjęty Uchwałą Nr XIX/280/11 Rady 
Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. Program jest realizowany corocznie do czasu włączenia 
szczepień przeciwko wirusowi HPV do obowiązkowej części Programu Szczepień Ochronnych 
finansowanych z budżetu państwa. Z danych epidemiologicznych wynika, że w Polsce rocznie na 
raka szyjki macicy zapada ponad 3.200 kobiet, a niemal 2.000 umiera. Jest to jeden z 
najwyższych wskaźników  w Europie. Główną przyczyną zachorowalności na tę chorobę jest 
czynnik onkogenny przenoszony drogą płciową we wczesnym okresie życia kobiety. Jest to wirus 
brodawczaka ludzkiego (HPV). Czynniki ryzyka takie jak wczesne rozpoczęcie życia seksualnego 
czy duża liczba partnerów seksualnych zwiększają prawdopodobieństwo zakażenia wirusem. 
Szczepionka zalecana jest przede wszystkim dziewczętom około 12 roku życia, tj. przed 
rozpoczęciem inicjacji seksualnej (przed ryzykiem kontaktu z HPV).

261
Marzena Kawałko - Radna Miasta 
Opola

Budowa ścieżki rowerowej z Opola do Turawy. 
Budowa ścieżek rowerowych łączących wszystkie 
części miasta - tworzenie sieci. Wykonanie 
oznakowania szlaków rowerowych już istniejących

3 000 000 3 000 000 MZD

Wniosek zasadny. Budowa ścieżek rowerowych ze środków budżetu Opola jest możliwa tylko w 
obrębie granic miasta, kontynuacja tych ciągów poza granicami miasta w ramach wykorzystania 
środków finansowych Aglomeracji Opolskiej na budowę ścieżek rowerowych. Zadanie będzie 
realizowane sukcesywnie w miarę wykonywania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z 
zespołem ds. infrastruktury rowerowej.

262
Marzena Kawałko - Radna Miasta 
Opola

Place zabaw dla szkół podstawowych 
i przedszkoli miasta Opola

800 000 150 000 MZLK

Wniosek zasadny. W związku z dużym zapotrzebowaniem na tego typu inwestycje, zadanie jest 
realizowane sukcesywnie w ramach pozyskanych środków finansowych. Corocznie powstaje kilka 
nowych placów zabaw, między innymi na terenach placówek oświatowych, a już istniejące w 
miarę możliwości finansowych są doposażone w nowe urządzenia zabawowe lub w całości 
modernizowane.

263
Marzena Kawałko - Radna Miasta 
Opola

Likwidacja barier architektonicznych w mieście 
Opolu

500 000 500 000 MZD
Wniosek zasadny. Likwidacja barier architektonicznych w mieście Opolu jest i będzie 
sukcesywnie realizowana w ramach bieżącego utrzymania dróg i przebudowy dróg w mieście.
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264
Marzena Kawałko - Radna Miasta 
Opola

Budowa ścieżki rowerowej od ulicy Harcerskiej do 
ul. Kępskiej

500 000 2 500 000 MZD

Wniosek zasadny. Dokumentacja w posiadaniu MZD. Realizacja ścieżki przy ul. Budowlanych 
poprawi bezpieczeństwo nie tylko rowerzystów ale 
i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Planowane rozpoczęcie realizacji zadania w 2015 
roku.

265
Marzena Kawałko - Radna Miasta 
Opola

Rozbudowa sali gimnastycznej 
wraz z zapleczem przy PSP Nr 11 

3 000 000 4 950 000 OŚ

Wniosek zasadny. Dokumentacja projektowa została opracowana. W projekcie ujęto m.in. 
dobudowę do istniejącego obiektu sali gimnastycznej drugiego, nowego obiektu sali 
gimnastycznej mieszczącej boiska do gry w koszykówkę oraz siatkówki, dobudowę nowego 
zaplecza sanitarno-szatniowego, magazynów sprzętu sportowego i pomieszczeń socjalnych, 
nadbudowę istniejącej sali gimnastycznej poprzez podniesienie stropodachu istniejącej sali 
gimnastycznej dla uzyskania wewnętrznej wysokości użytkowej około 8 m od poziomu posadzki 
oraz przebudowę sieci kanalizacji deszczowej na przedmiotowej działce.                                                                                                                                    

266
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Włączenie osób powyżej 65 roku życia w Kartę 
Opolskiej Rodziny

200 000 204 800 PS

Wniosek zasadny. Prognozy demograficzne do roku 2020 wskazują na znaczny wzrost 
liczebności osób w wieku poprodukcyjnym, co określa wzrost skali i intensywności potrzeb 
społecznych tej grupy ludności. Sprzyjając rozwojowi polityki senioralnej prowadzonej przez 
miasto, Wydział Polityki Społecznej przygotował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
przyjęcia Programu "Opolska Rodzina" na lata 2014-2020, który wprowadza nowe cele 
szczegółowe związane z działaniami na rzecz seniorów m.in.: 
z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dziennego pobytu dla seniorów, zapewnieniem odpowiedniej 
opieki nad osobami o ograniczonej samodzielności poprzez rozwój usług opiekuńczych oraz 
specjalistycznych usług opiekuńczych, integrację społeczną środowiska seniorów, w tym działań 
samopomocowych. Celem ww. działań jest zapewnienie seniorom wsparcia oraz pomocy 
adekwatnej do potrzeb wynikających z wieku i stanu zdrowia. Liczba osób uprawnionych w wieku 
60 lat i powyżej (zameldowanych na pobyt stały i pobyt czasowy w Opolu) na dzień 31 lipca 2015 
r. wynosi 31.076. Ponadto w ramach Programu miałaby zostać wprowadzona Karta "Opolski 
Senior" potwierdzająca uprawnienia do ulg i zniżek w dostępie do infrastruktury kulturalnej, 
rekreacyjnej i sportowej. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wiąże się z potencjalnym 
zmniejszeniem dochodów z tytułu sprzedaży biletów w jednostkach miejskich takich jak: Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ogród Zoologiczny, Galeria Sztuki Współczesnej, Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowe, Młodzieżowy Dom Kultury. Szacuje się, że z Karty "Opolski Senior" 
będzie korzystać ok. 3.200 osób rocznie, co stanowi 20 procent populacji seniorów w wieku 60-70 
lat (ok.16.000 w mieście Opolu).

267
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Budowa oddziału przedszkolnego 
przy PSP Nr 9

2 000 000 2 000 000 OŚ

Wniosek zasadny. Zalecana wysokość budynków przedszkolnych to maksymalnie 2 kondygnacje, 
w związku z czym, zamiast nadbudowy istniejącego budynku, celowym byłoby dobudowanie do 
istniejącego budynku nowych pomieszczeń. Należy wykonać dokumentację projektową oraz 
prace budowlane, a następnie uzyskać zezwolenia na użytkowanie.

268
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Remont elewacji oraz wymiana CO w budynku 
Centrum Kształcenia Praktycznego

800 000 800 000 OŚ

Wniosek zasadny. W celu polepszenia warunków cieplnych budynku, należy wymienić 
zewnętrzną stolarkę drzwiową, dokonać wymiany instalacji c.o., modernizacji wentylacji oraz 
docieplić ściany zewnętrzne i stropodachy. Dokumentacja techniczna dotycząca 
termomodernizacji obiektu B została wykonana, jednakże realizacja zadania jest możliwa po 
aktualizacji audytu energetycznego.

269
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Dostosowanie wejścia do sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Specjalnych (podjazdu wraz z 
podnośnikiem dla wózków i dzieci z 
niepełnosprawnością ruchową)

300 000 800 000 OŚ
Wniosek zasadny. Wydział Oświaty jest na etapie zlecenia projektu technicznego przebudowy 
budynku sali gimnastycznej celem dostosowania go dla osób niepełnosprawnych (w tym windy 
zewnętrznej i przebudowy klatki schodowej)                                                                                                                                                                                 

270
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Budowa i tworzenie dróg rowerowych/ciągów 
pieszo-rowerowych/pasów rowerowych, dla 
których istnieje dokumentacja techniczna i są to 
projekty gotowe do wykonania

1 000 000 3 000 000 MZD

Wniosek zasadny. Dokumentacja projektowa na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. 
Budowlanych od ul. Harcerskiej do ul. Składowej jest 
w posiadaniu MZD. Natomiast dokumentacja dotycząca budowy ciągów pieszo-rowerowych przy 
ul. Marka z Jemielnicy i Sołtysów jest w trakcie opracowania.

Id: 880141BC-194F-4809-B603-F64651BAC6AF. Przyjęty Strona 43



Zestawienie wniosków do projektu bud żetu miasta Opola na 2016 r. Załącznik nr 2 

1 2 3 4 5 6 7

271
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem 
przy PSP Nr 11 

2 000 000 4 950 000 OŚ

Wniosek zasadny. Dokumentacja projektowa została opracowana. W projekcie ujęto m.in. 
dobudowę do istniejącego obiektu sali gimnastycznej drugiego, nowego obiektu sali 
gimnastycznej mieszczącej boiska do gry w koszykówkę oraz siatkówki, dobudowę nowego 
zaplecza sanitarno – szatniowego, magazynów sprzętu sportowego i pomieszczeń socjalnych, 
nadbudowę istniejącej sali gimnastycznej poprzez podniesienie stropodachu istniejącej sali 
gimnastycznej dla uzyskania wewnętrznej wysokości użytkowej około 8 m od poziomu posadzki 
oraz przebudowę sieci kanalizacji deszczowej na przedmiotowej działce.

272
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Budowa zewnętrznej siłowni oraz boiska do 
siatkówki plażowej na terenie PSP Nr 11 

30 000 OŚ
Wniosek niezasadny. W pierwszej kolejności należy wykonać rozbudowę sali gimnastycznej. 
Dopiero  po rozbudowie sali, będzie można wskazać dogodne miejsca na terenach szkoły, na 
których będzie można wybudować siłownię i boisko do piłki plażowej. 

273
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Budowa "Białego Orlika" na terenach zielonych 
dzielnicy AK

700 000 780 000 S

Wniosek zasadny. Budowa pierwszego w Opolu miejskiego "Białego Orlika” 
z pewnością przyczyni się do zagospodarowania czasu wolnego na sportowo opolskich rodzin w 
okresie zimy. Jednocześnie otwarte lodowisko odciąży w znacznym stopniu oblegany zimą 
Toropol. Proponowana lokalizacja na terenach zielonych osiedla AK wydaje się być korzystna, 
jednak w planach miasta Opola jest zagospodarowanie Stawu Zamkowego przy ul. Barlickiego na 
sztuczne lodowisko (na lodzie).

274
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Utworzenie placu zabaw w miejscu starego placu 
targowego (tzw. Ruskiego rynku) 
przy ul. Reymonta

150 000 MZLK

Wniosek niezasadny z uwagi na planowaną budowę placu zabaw przy 
ul. Kołłątaja w Opolu (działki nr 38/10, 38/19, k.m. 49 obręb Opole), która planowana jest na 2016 
rok (po zakończeniu inwestycji polegającej na budowie budynku użytkowego na sąsiedniej działce 
przez prywatnego inwestora). Teren byłego targowiska stanowi fragment większego terenu 
gminnego, dla którego opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście 
IVa", w którym wskazany teren przewidziany jest pod zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną 
wraz z lokalami usługowymi oraz ciągami pieszo-jezdnymi.

275
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Remont nawierzchni dróg i chodników 
przy ul. Wrocławskiej i Lompy, na odcinku 
od ul. Bończyka do Pl. Piłsudskiego

300 000 100 000 MZD
Wniosek zasadny. W 2015 roku zostanie wykonana wymiana nawierzchni jezdni ul. Lompy. W 
2016 roku wykonane będą nawierzchnie chodników.

276
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Remont drogi pomiędzy ul. Ozimską 
a ul. Kośnego (Pl. Teatralny)

150 000 150 000 MZD
Wniosek zasadny. Wykonanie w 2016 roku remontu drogi pomiędzy ul. Ozimską 
a ul. Kośnego uzależnione jest od wysokości przyznanych środków na utrzymanie dróg.

277
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Remont placu znajdującego się między blokami 
na Pl. Teatralnym, a kamienicami przy 
ul. Kośnego

50 000 MZLK

Wniosek niezasadny. Remonty placów zabaw finansowane ze środków publicznych mogą być 
dokonywane wyłącznie na placach zabaw zlokalizowanych na terenach gminnych. Wskazany 
plac zabaw usytuowany pomiędzy Placem Teatralnym a ul. Kośnego zlokalizowany jest na terenie 
Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość".

278
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Budowa parku/wybiegu dla zwierząt w centrum 
miasta

30 000

50 000 
wybieg,
130.000 

park

OSR

Wniosek zasadny. Aktualnie zadanie realizowane w 2 lokalizacjach-przy ul. Pużaka i na terenie 
Wyspy Bolko. Wybudowanie parku dla psów w innych lokalizacjach będzie dalej rozpatrywane w 
roku 2016. Wymaga to jednak znalezienia odpowiedniego terenu, zgodnie z zapisami planów 
miejscowych, co może być utrudnione ze względu na konieczność spełniania przez taki teren 
specyficznych uwarunkowań sanitarnych i epizootycznych. Prowadzone są więc analizy 
dostępnych terenów gminnych, które spełniłyby te wymogi.

279
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Dokończenie przebudowy ul. Złotej i przebudowa 
ul. Niklowej

45 000 2 000 000 MZD

Wniosek zasadny. Realizację zadania rozpoczęto w 2006 roku i kontynuowano, z przerwami do 
2014 roku. Zły stan nawierzchni, brak chodników i miejsc parkingowych znacząco utrudnia 
funkcjonowanie mieszkańców na osiedlu. W ramach posiadanej dokumentacji do wykonania 
pozostała część ul. Złotej i Niklowa.

280
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Budowa wielofunkcyjnego boiska 
przy PSP Nr 26 w Grudzicach

700 000 700 000 OŚ

Wniosek zasadny. Nawierzchnia jest w złym stanie, a liczne uszkodzenia, ubytki i pęknięcia 
zagrażają bezpieczeństwu uczniów korzystających z boiska. Opracowano dokumentację 
techniczną wykonania boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z odwodnieniem, 
ogrodzeniem, piłkochwytami, oświetleniem, monitoringiem i wyposażeniem do gry w piłkę ręczną, 
futsal, koszykówkę, siatkówkę, badmintona i tenisa. Dokumentacja zakłada także wykonanie 
bieżni o nawierzchni poliuretanowej i skoczni w dal. Obiekty te są obecnie nieużytkowane ze 
względu na ich stan. Taki kompleks sportowy daje możliwości prowadzenia zawodów sportowych 
i różnego rodzaju zajęć sportowo - rekreacyjnych, z którego korzystać może także lokalna 
społeczność.
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281
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy 
ul. Strzeleckiej

15 000
626 000

 opracowanie 
dokumentacji

MZD

Wniosek zasadny. Projekt powinien być realizowany łącznie z ul. Obrońców Stalingradu - od 
wiaduktu na ul. Armii Krajowej do granicy miasta z poszerzeniem wiaduktu nad torami PKP. Ul. 
Strzelecka i Obrońców Stalingradu zgodnie ze studium Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego 
jako Trasa Strzelecka winna uzyskać przekrój 1×4. Miejski Zarząd Dróg  w Opolu stwierdza, że 
proponowany wniosek jest bardzo zasadny i konieczny do przynajmniej częściowej realizacji (np. 
rozbudowa do przekroju 1×3). W ramach przebudowy zostanie uwzględniona budowa lub 
przebudowa pełnej infrastruktury technicznej znajdującej się w tych ulicach, obniżenie niwelety w 
obrębie Grudzic oraz budowa ciągów pieszo-rowerowych. Należy przewidzieć konieczność 
wycinki drzew wzdłuż całego odcinka. Z uwagi na zakres dokumentacji wskazane jest 
opracowanie wariantowej koncepcji przedstawiającej możliwości rozbudowy ww. ulic do trzech lub 
czterech pasów ruchu z uwzględnieniem postulowanych we wniosku lewoskrętów. Do wyceny 
przyjęto: ciąg pieszo-rowerowy szer. 2,5 m, jezdnia szer. 9,0 m (3 × 3,0 m) i chodnik szer. 2,0 m.

282
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Coroczne dosadzanie drzew w myśl hasła 
"codziennie jedno nowe drzewo w Opolu"

40 000 40 000 MZD

Wniosek zasadny. W przypadku, kędy nasadzenia zostaną przeprowadzone na terenach 
parkowych to przewidywany koszt nasadzenia 1 szt drzewa o wys. 250 cm wyniesie ok. 800 zł 
brutto. W przypadku nowych nasadzeń drzew w chodnikach, należy mieć na uwadze, że 
posadzone drzewa powinny mieć wysokość co najmniej 250 cm. W miejscu posadzenia drzewa 
powinien być rozebrany chodnik i wymieniona gleba do głębokości ok. 150 cm. Wokół 
posadzonego drzewa należy zagospodarować przestrzeń w postaci metalowej kraty pod drzewo 
oraz  metalowej osłony pnia drzewa a nasadzenia należy objąć 3-letnią pielęgnacją. Z uwagi na 
duże wymagania związane z całością inwestycji przewidywany koszt nasadzenia 1 szt drzewa 
wynosi ok. 2 800 zł. Natomiast jeżeli nowe nasadzenia drzew miałyby powstać w pasach zieleni 
przydrożnej to nie ma konieczności zagospodarowywania w szczególny sposób przestrzeni wokół 
drzewa. W tym przypadku przewidywany koszt nasadzenia 1 szt. drzewa (gatunku np: lipa 
srebrzysta, robinia biała, klon zwyczajny) z wymianą gleby, 3-letnią pielęgnacją i opalikowaniem 
wynosi ok. 900 zł.

283
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Dalsza rozbudowa sieci grilli miejskich 40 000 40 000 S Wniosek zasadny. W Opolu w dalszym ciągu brak jest tego typu miejsc.

284
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Utworzenie muzycznego placu zabaw 150 000 250 000 MZLK
Wniosek zasadny. Muzyczny plac zabaw powinien być wizytówką Opola jako Stolicy Polskiej 
Piosenki. Przy wyborze lokalizacji należałoby wziąć pod uwagę jak największą dostępność i 
reprezentacyjność lokalizacji.

285
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Utworzenie parku miejskiego w miejscu byłego 
"skate parku" przy ul. Wodociągowej

80 000 S

Wniosek niezasadny. W chwili obecnej trwa przebudowa hali widowiskowo-sportowej "Okrąglak". 
Nie planuje się utworzenia na tym obszarze parku miejskiego, ponieważ teren przeznaczony jest 
na cele sportowe. Do czasu zakończenia przebudowy hali nie planuje się podjęcia prac na tym 
terenie.

286
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Odrestaurowanie mostu znajdującego się przy 
zbiegu ulic Mozarta oraz Żwirki i Wigury

100 000

100 000 
BAM

400 000 
MZD

MZD/BAM

BAM - Wniosek zasadny. Zabytkowy most "Groszowy" wymaga przeprowadzenia prac remontowo-
konserwatorskich. Zakres prac powinien objąć zmianę przebiegu przylegającego do mostu 
ciepłociągu. Po wykonaniu remontu możliwe będzie podświetlenie mostu zgodnie z opracowanym 
projektem iluminacji.
MZD - Wniosek zasadny. Konstrukcja stalowa kładki wymaga malowania. Nie ma konieczności 
opracowania dokumentacji. Realizacja zadania wymaga uzgodnień z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków.

287
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Kompleksowy remont nawierzchni miejskich z 
chodnikami ulic: S. "Grota" Roweckiego, Jana 
Bytnara "Rudego", mjr Hubala, Szarych 
Szeregów, Skautów Opolskich, Stanisława 
Jankowskiego

120 000 MZD
Wniosek zasadny. Zakres wykonywanych remontów nawierzchni w 2016 roku będzie uzależniony 
od wielkości otrzymanych środków na utrzymanie dróg w mieście.

288
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Wymiana nawierzchni parkingu przy przychodni 
zdrowia mieszczącej się w budynku przy 
ul. Fieldorfa 2

60 000 110 000 MZD
Wniosek zasadny. Można wykonać remont nawierzchni istniejącego parkingu poprzez ułożenie 
nowej nawierzchni bitumicznej.

289
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Budowa ronda lub sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ulic S. "Grota" Roweckiego 
- S. Jankowskiego z ul. Sosnkowskiego

80 000 MZD
Wniosek niezasadny. Na skrzyżowaniu ulic Stefana "Grota" Roweckiego-Stanisława 
Jankowskiego-Sosnkowskiego nie ma możliwości technicznych na wybudowanie ronda. W 
sprawie budowy sygnalizacji świetlnej WITiGK UM Opola wydał negatywną opinię.
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290
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Budowa bezpiecznego dojazdu i dojścia do 
instytucji gminnych m.in. do Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy, Szkoły Muzycznej, 
Szkoły Podstawowej Nr 5, Gimnazjum Nr 1, 
Powiatowego Urzędu Pracy i Straży Miejskiej

50 000
50 000 

opracowanie 
dokumentacji

MZD

Wniosek zasadny. Wymieniony wniosek wymaga opracowania koncepcji i opracowania 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po opracowaniu dokumentacji można przystąpić do 
realizacji zadania oraz ustalenia zasad finansowania. Z uwagi na własności terenu należałoby 
ustalić zasady finansowania i wspólnej przebudowy drogi. Droga zlokalizowana na działce 9/9 
k.m.23 obręb Gosławice nie stanowi własności Gminy Opole.

291
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Remont chodnika na ul. Oleskiej na odcinku 
pomiędzy rondem u zbiegu ulic: Oleskiej, 
Waryńskiego, Żeromskiego, a skrzyżowaniem 
pomiędzy ul. Oleską, Batalionów Chłopskich i 
Bohaterów Monte Casino

45 000 MZD
Wniosek zasadny. Wykonanie remontu chodnika przy ul. Oleskiej w 2016 roku będzie 
uzależnione od wysokości przyznanych środków na utrzymanie dróg w mieście

292
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

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

3 000 000 1 000 000 MZD
Wniosek zasadny. Zadanie realizowane w latach 2006-2008. Do wykonania pozostał odcinek ul. 
Lwowskiej i ul. Stanisławowska. Dokumentacja oraz decyzje wymagają aktualizacji.

293
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Rozbudowa urządzeń kanalizacji sanitarnej 
umożliwiającej wykonanie przyłączy 
kanalizacyjnych

300 000 ITGK

Wniosek niezasadny. W wyniku zrealizowania projektów pn. "Poprawa jakości wody w Opolu" 
oraz "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole -TRIAS Opolski" miasto Opole 
zostało skanalizowane w niemalże w 100%. Kierunki dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej, 
uwzględniające aktualne potrzeby Miasta i mieszkańców, przedstawia wieloletni plan inwestycyjny 
opracowywany i realizowany przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. 

294
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych  
ul. Skautów Opolskich

30 000
10 000

opracowanie 
dokumentacji

MZD

Wniosek nie określa lokalizacji dodatkowych miejsc postojowych, a tym samym uniemożliwia 
dokonania rzetelnej oceny i określenia kosztów realizacji. W 2012 roku sporządzono analizę 
możliwości wykonania dodatkowych miejsc postojowych przy ul. Skautów Opolskich w rejonie 
pawilonu handlowego. Z uwagi na komorę ciepłowniczą oraz szerokość istniejącego chodnika 
analiza wskazała możliwość wykonania trzech nowych miejsc oprócz dwóch istniejących przy 
szacunkowym koszcie realizacji 26.000 zł (przeliczenie 2015 do 2012).

295
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Opracowanie koncepcji oraz budowa nowych 
miejsc parkingowych na ul. Łąkowej

120 000 80 000 MZD

Wniosek zasadny. Opracowano koncepcję wskazującą możliwość wykonania parkingów na 
wnioskowanym terenie. Z uwagi na stan prawny gruntów i istniejącą zieleń przed rozpoczęciem 
prac projektowych należy określić na podstawie wykonanej koncepcji zakres prac i terenów 
koniecznych do przejęcia przez gminę Opole (MZD w Opolu może realizować zadania tylko na 
terenach gminy Opole) oraz ilość drzew koniecznych do usunięcia. Po przekazaniu terenu na 
rzecz Gminy Opole możliwe jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

296
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Wymiana płyt chodnikowych ul. J. Bytnara 
"Rudego" i Hubala

30 000 MZD
Wniosek zasadny. Remont chodników przy ul. J. Bytnara "Rudego" i ul. Hubala w 2016 roku 
będzie uzależniony od wysokości przyznanych środków na utrzymanie dróg w mieście.

297
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Projekt, wykonanie ścieżki rowerowej 
ul. Lipowa-Luboszycka

300 000

70 000 
opracowanie 
dokumentacji,

1 800 000
realizacja

MZD
Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
wykonanie ścieżki rowerowej szerokości 2,5 m na drodze długości 1,78 km z odwodnienieniem 
bez oświetlenia.

298
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Likwidacja krawężników na ciągach pieszych 
umożliwiających zjazd/wjazd rowerom i wózkom

150 000 MZD
Wniosek zasadny. Likwidacja krawężników na ciągach pieszych umożliwiających zjazd/wjazd 
rowerom i wózkom wykonywana jest sukcesywnie w ramach bieżącego utrzymania dróg.

299
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Instalacja specjalnych kurtyn oświetlających 
przejścia dla pieszych wzdłuż 
ul. Sosnkowskiego i Pużaka

450 000 ITGK

Wniosek niezasadny. Oświetlanie przejść dla pieszych jest uwzględniane na etapie prac 
projektowych na wszystkich ulicach, na których obecnie jest projektowane oświetlenie drogowe 
miasta Opola. Projektowane przejścia dla pieszych oświetlane są na podstawie Podręcznika dla 
organizatorów ruchu pieszego rekomendowanego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego.
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300
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Rewitalizacja placów zabaw i terenów zielonych 
na osiedlu znajdującym się wzdłuż ul. Łąkowej

250 000 MZLK

Wniosek niezasadny. Parametry przestrzenne obecnej lokalizacji placu zabaw przy ul. Łąkowej 3 
w Opolu uniemożliwiają jego rozbudowę. W okolicy znajdują się ogólnodostępne place zabaw 
przy ul. Bonczyka 6, ul. Wrocławskiej 20C-D oraz ul. Niemodlińskiej-Wrocławskiej. Tereny zielone 
w okolicy ul. Łąkowej są sukcesywnie pielęgnowane, dokonywana jest przycinka drzewostanu i 
uzupełniana infrastruktura techniczna i mała architektura (ławki).

301
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Remont nawierzchni dróg i chodników 
przy ul. Wrocławskiej i Lompy, na odcinku 
od ul. Bończyka do Pl. Piłsudskiego

700 000 100 000 MZD
Wniosek zasadny. W 2015 roku zostanie wykonana nawierzchnia jezdni, a w 2016 roku 
planowany jest do wykonania remont chodnika na wymienionym odcinku.

302
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Dodatkowe służby patrolowe w czasie 
ponadnormatywnym pełnione na terenie miasta 
Opola

300 000 ZK
Wniosek zasadny. Program współpracy z Policją, między innymi w zakresie dodatkowych patroli 
jest w trakcie uzgodnień.

303
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Zakup mobilnej kamery HD z osprzętem 50 000 50 000 ZK

Wniosek niezasadny. Straż Miejska w Opolu posiada już jedną kamerę mobilną, która jest 
systematycznie wykorzystywana. Kamera ta wymaga stałego nadzoru pracownika do jej obsługi. 
Za bardziej racjonalne wydaje się zakup 2-3 kamer stałych i obrotowych z osprzętem. Koszt 
zakupu kamery obrotowej z osprzętem to ok. 13.000 zł, a kamery stałej ok. 4.500 zł. Dodatkowy 
koszt związany jest z montażem kilku wyjść kamerowych na budynkach miejskich w miejscach 
zagrożonych, z podłączeniem prądu i w zależności od potrzeb, przenoszenie tych kamer w 
miejsca najbardziej zagrożone w danych okresach. 

304
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Wyposażenie dzielnic miasta w zamgławiacze 45 000 ITGK

Wniosek niezasadny. Montowanie zamgławiaczy najbardziej uzasadnione jest w miejscach 
wzmożonego ruchu przechodniów, tj. w centralnej części miasta, skupiającej wszystkie jego 
funkcje administracyjne, handlowe i usługowe, gdzie koncentruje się ruch zarówno mieszkańców 
jak i odwiedzających miasto turystów.

305
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Poprawa wizerunku miasta Opola poprzez zakup 
umundurowania dla kierowców autobusów 
komunikacji miejskiej

200 000 KMTZ

Wniosek niezasadny. Od końca 2013 r. Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. sukcesywnie 
wdraża ubiór korporacyjny dla kierowców. W chwili obecnej większość z nich prowadzi miejskie 
autobusy w stroju firmowym. W związku z tym realizacja wniosku jest już w chwili obecnej 
nieuzasadniona.

306
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt 
komputerowy

40 000 990 000 OŚ

Wniosek zasadny. Począwszy od roku 2012 wyposażono w sprzęt komputerowy przedszkola, 
szkoły podstawowe oraz gimnazja. Pozostały do wyposażenia placówki ponadgimnazjalne oraz 
nieliczne placówki, które nie otrzymały komputerów w poprzednich etapach, względnie otrzymały 
niewystarczającą ilość do potrzeb, wynikającą z ilości godzin lekcji informatyki, ilości uczniów w 
danym roku szkolnym (ulegającą zmianom w zależności od naboru do Placówki w danym roku), a 
także ilości zajęć dodatkowych w kółkach zainteresowań. 

307
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Zakup i montaż biletomatów w autobusach MZK 600 000 3 300 000 KMTZ

Wniosek zasadny. W związku ze zmniejszającą się siecią dystrybucji biletów komunikacji 
miejskiej w Opolu (zmniejszenie liczby kiosków w których można kupić bilet), duży odsetek 
biletów kupowany jest bezpośrednio w pojeździe u kierowców. Sytuacja ta jest niekorzystna, gdyż 
powoduje dłuższe zatrzymanie autobusu na przystanku, wydłużenie czasu przejazdu oraz 
zwiększenie spalania paliw i emisji spalin. Ponadto podczas sprzedaży biletów u kierowcy często 
dochodzi do konfliktów na linii kierowca – pasażer. Zakup automatów biletowych, które zostaną 
zlokalizowane przy newralgicznych przystankach, gdzie notowane są wzmożone potoki 
pasażerskie może zmniejszyć częściowe wyżej wskazane problemy. Dzięki umożliwieniu zakupu 
biletu w automacie, spadnie liczba pasażerów kupujących bilety w pojeździe. Przyczyni się to do 
krótszego postoju autobusu na przystanku, spadku liczby opóźnionych kursów oraz zmniejszeniu 
konfliktów pomiędzy kierowcą i pasażerami. Aby wyposażyć wszystkie autobusy w dobrej jakości 
urządzenia do sprzedaży biletów konieczny jest zakup ok. 90 szt. automatów. Miasto Opole 
planuje zakup automatów biletowych stacjonarnych i mobilnych w ramach projektu "Czysta 
komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz 
modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I", który ma być 
dofinansowany ze środków UE.
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308
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego

600 000 850 000 ZK

Wniosek zasadny. Ochotnicze straże pożarne miasta Opola od kilku lat starają się pozyskać 
środki finansowe na zakup samochodów ratowniczych, ponieważ dysponują przestarzałym, 
zabytkowym i mocno zniszczonym taborem. Zakup samochodu ratowniczego pozwoli na szybsze 
podejmowanie akcji ratowniczych, szybszy dojazd zespołu na miejsce zdarzenia oraz większą 
skuteczność podejmowanych czynności ratowniczych. Nowa perspektywa finansowania ze 
środków UE na lata 2014-2020 stworzyła możliwości pozyskania środków finansowych dla 
jednostek ochotniczych straży pożarnych. W Strategiach Rozwoju Województw a następnie w 
Regionalnych Programach Operacyjnych Województwa Opolskiego zostały zdiagnozowane 
największe braki w systemie ratownictwa z zakresu doposażenia służb ratowniczych w sprzęt 
umożliwiający ratowanie życia i mienia.

309
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Wykonanie projektu oraz realizacja ścieżki 
rowerowej wzdłuż ul. Krapkowickiej 
od ul. Spychalskiego do mostu 
na Wyspę Bolko

500 000

100 000 
opracowanie 
dokumentacji,

3 200 000
realizacja

MZD

Wniosek niezasadny. Przystąpiono do opracowania projektu budowy kładki pieszo rowerowej nad 
Kanałem Ulgi w ciągu ul. Parkowej umożliwiającej dojazd rowerami na wyspę Bolko z kierunku 
ulic Prószkowskiej i Wróblewskiego drogami o znikomym natężeniu ruchu samochodów. Budowa 
ścieżki rowerowej przy ul. Krapkowickiej wymaga przerwania jej ciągłości w rejonie wiaduktu 
kolejowego z uwagi na jego szerokość. Dla realizacji zadania w zakresie określonym wnioskiem 
(budowy 3 km ścieżki rowerowej) konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej.

310
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Modernizacja ul. Pisankowej - budowa chodnika 
i ścieżki rowerowej

400 000
54 000                                       

opracowanie 
dokumentacji

MZD
Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po 
opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki 
na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

311
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły 
Rodzenia

50 000 PS

Wniosek niezasadny. W chwili obecnej trwa tworzenie dużego projektu finansowanego ze 
środków Unii Europejskiej, w ramach którego realizowane będą działania określone w programie 
polityki zdrowotnej pn. „Przygotowanie rodziców oczekujących narodzin dziecka do porodu i 
podjęcia ról rodzicielskich”. Wobec powyższego, nie ma uzasadnienia przekazywania na dotacji 
dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły 
Rodzenia. Natomiast 3 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których miasto 
Opole jest podmiotem tworzącym nie dysponują odpowiednim zapleczem lokalowym, sprzętowym 
i personalnym, aby podjąć się realizacji ww. zadania.

312
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Przebudowa skrzyżowania ul. Oleskiej 
z ul. Wodociągową na rondo

500 000 1 027 050 MZD

Wniosek niezasadny. Rozpoczęto procedurę przeprowadzenia przetargu na opracowanie 
dokumentacji technicznej dla zadania rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca 
kolejowego "Opole-Wschód". Planowany termin  opracowania dokumentacji  IV kw. 2016 r. W 
zakresie opracowywanej  dokumentacji przewidziano między innymi przebudowę skrzyżowania 
ulic Oleska-Rataja-Kusocńskiego. Dokumentacja nie przewiduje budowy ronda.

313
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Budowa ronda ul. Witosa - Al. Solidarności 4 000 000 4 000 000 MZD

Wniosek zasadny. Konieczność aktualizacji dokumentacji. Budowa ronda realizowana będzie w 
ramach posiadanej dokumentacji na budowę Al. Solidarności. Poprawi to płynność ruchu i 
bezpieczeństwo w tym rejonie oraz ułatwi dojazd do WCM, a także odciąży ul. Ozimską. Budowa 
ronda pozwoli na bezpieczne włączenie ruchu z Al. Solidarności do ul. Witosa, która posiada dwie 
jezdnie (4 pasy ruchu).

314
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Uzupełnienie oświetlenia wzdłuż 
ul. Partyzanckiej (w szczególności 
w sąsiedztwie osiedli i przystanków 
autobusowych)

150 000 800 000 ITGK

Wniosek zasadny. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Obecnie ulica Partyzancka 
posiada oświetlenie wyeksploatowane i wymaga bardzo pilnej przebudowy w tym zakresie. Ulica 
ta jest wylotową z miasta w kierunku Wrocławia i obwodnica północnej miasta. Przewidywany 
termin uzyskania dokumentacji to 30.09.2015 r.

315
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Rewitalizacja Pl. Sebastiana 2 500 000 2 500 000 BAM
Wniosek zasadny. Dla przedmiotowej inwestycji opracowano dokumentację techniczną na 
podstawie koncepcji architektonicznej. Na realizację inwestycji wydano pozwolenie na budowę. 

316
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Budowa mini placów zabaw na terenie miasta 250 000 150 000 MZLK
Wniosek zasadny. W związku z dużym zapotrzebowaniem na tego typu inwestycje, zadanie jest 
realizowane sukcesywnie. Corocznie powstaje kilka nowych placów zabaw, a już istniejące są 
doposażone w nowe urządzenia zabawowe lub w całości modernizowane.

317
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Przebudowa ul. Cichej, Jasnej, Dobrej i Miłej 1 500 000
100 000

opracowanie 
dokumentacji

MZD
Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po 
opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki 
na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania. 

Id: 880141BC-194F-4809-B603-F64651BAC6AF. Przyjęty Strona 48



Zestawienie wniosków do projektu bud żetu miasta Opola na 2016 r. Załącznik nr 2 

1 2 3 4 5 6 7

318
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Remont ulic: Ludowa, Zamiejska, Kokota, 
Marzanny

800 000 1 600 000 MZD
Wniosek zasadny. Remont ulic: Ludowa, Zamiejska, Kokota, Marzanny w 2016 roku będzie 
uzależniony od wysokości przyznanych środków na utrzymanie dróg w mieście.

319
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Remont ul. Wandy Rutkiewicz 150 000 630 000 MZD
Wniosek zasadny. Jest już opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja tego 
zadania jest wskazana z uwagi na wykonanie oświetlenia przez WITiGK UM oraz możliwą utratę 
ważności pozwolenia na budowę przed zakończeniem realizacji.

320
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Rewitalizacja Pl. Kazimierza 80 000 500 000 BAM

Wniosek zasadny. Plac Jana Kazimierza wymaga rewitalizacji. W pierwszej kolejności zachodzi 
konieczność remontu fontanny. W 2009 r. opracowano dokumentację techniczną na remont tego 
obiektu, stanowiącego największą atrakcję placu. Z uwagi na dezaktualizację dokumentacji 
należy dokonać ponownych uzgodnień i zaktualizować ją przed realizacją inwestycji. 

321
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Remont ul. Lompy 60 000 100 000 MZD
Wniosek zasadny. W 2015 roku zostanie wykonana nawierzchnia jezdni, a w 2016 roku 
planowany jest do wykonania remont chodnika na wymienionym odcinku.

322
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Remont zieleni w obszarze ul. Waryńskiego, 
Pułaskiego, Luboszyckiej z uwzględnieniem placu 
zabaw, fontanny i ławek

2 000 000 2 500 000 BAM
Wniosek zasadny. Na przebudowę skweru w rejonie ul. L. Waryńskiego, Luboszyckiej i K. 
Pułaskiego w 2012 r. opracowano dokumentację techniczną, która wymaga aktualizacji.

323
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Budowa infrastruktury rowerowej, w tym 
przejazdów rowerowych na światłach na terenie 
miasta Opola

220 000 MZD
Wniosek zasadny. Budowa infrastruktury rowerowej, w tym przejazdów rowerowych na światłach 
na terenie miasta Opola wykonywana jest i będzie zgodnie z przyjętym planem rozbudowy sieci 
dróg rowerowych w ramach wskazanych przez Zespól ds. Infrastruktury Rowerowej.

324
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Wykonanie ronda skrzyżowania 
ul. Luboszyckiej z ul. Chabrów

1 500 000 3 000 000 MZD

Wniosek zasadny. Opracowano koncepcję zawierającą budowę ronda. Konieczne jest 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji zezwalającej na 
realizację inwestycji drogowej. Po opracowaniu dokumentacji można przystąpić do realizacji 
zadania. 

325
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Realizacja waloryzacji płac pracowników 
administracji i obsługi szkół i placówek 
oświatowych  prowadzonych przez miasto Opole 

1 000 000 1 000 000 OŚ

Wniosek zasadny. Pracownicy samorządowi w szkołach stanowią grupę pracowniczą o niskich 
uposażeniach. Dotyczy to zwłaszcza pracowników pomocniczych i obsługi, którzy często 
otrzymują płacę na granicy wynagrodzenia minimalnego. W 2014 roku dokonano podwyżki płac 
dla tej grupy pracowników, przeznaczając na ten cel 1.000 000 zł. Poprzednie podwyższenie płac 
miało miejsce w 2008 r., a od 2012 r. nie była dokonywana waloryzacja płac.

326
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Szczepienia przeciw wirusowi HPV dziewcząt 
dwunastoletnich - mieszkanek Opola

200 000 160 000 PS

Wniosek zasadny. Zadanie jest kontynuacją działań z lat 2009 - 2015. Program profilaktyki 
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) został przyjęty uchwałą Nr XIX/280/11 Rady 
Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. Program jest realizowany corocznie do czasu włączenia 
szczepień przeciwko wirusowi HPV do obowiązkowej części Programu Szczepień Ochronnych 
finansowanych z budżetu państwa. Z danych epidemiologicznych wynika, że w Polsce rocznie na 
raka szyjki macicy zapada ponad 3.200 kobiet, a niemal 2.000 umiera. Jest to jeden z 
najwyższych wskaźników  w Europie. Główną przyczyną zachorowalności na tę chorobę jest 
czynnik onkogenny przenoszony drogą płciową we wczesnym okresie życia kobiety. Jest to wirus 
brodawczaka ludzkiego (HPV). Czynniki ryzyka takie jak wczesne rozpoczęcie życia seksualnego 
czy duża liczba partnerów seksualnych zwiększają prawdopodobieństwo zakażenia wirusem. 
Szczepionka zalecana jest przede wszystkim dziewczętom około 12 roku życia, tj. przed 
rozpoczęciem inicjacji seksualnej (przed ryzykiem kontaktu z HPV).

327
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Szczepienia przeciw Pneumokokom 1 200 000 342 750 PS

Wniosek zasadny. Zadanie jest kontynuacją działań z 2015 r. Program profilaktyki zakażeń 
pneumokokowych został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Opola  Nr XIII/224/15 z dnia 2 lipca 2015 
r. Program jest realizowany corocznie począwszy od 2015 r. do czasu włączenia szczepień 
przeciwko pneumokokom do obowiązkowej części Programu Szczepień Ochronnych 
finansowanych przez budżet państwa. Zadanie ma na celu obniżenie zachorowalności i 
umieralności dzieci z powodu zakażeń pneumokokowych. Pneumokoki są szeroko 
rozpowszechnionymi w środowisku patogenami, które mogą być przyczyną zarówno zakażeń 
dróg oddechowych, jak i zakażeń inwazyjnych, takich jak posocznica czy zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych. Dzieci w wieku 0-5 lat stanowią populację szczególnie narażoną na 
zakażenie pneumokokowe. Beneficjentami programu są dzieci od 7 miesiąca życia 
uczęszczające do żłobków publicznych i niepublicznych na terenie miasta Opola. Liczba żłobków 
ogółem w mieście Opolu to 18. Koszt jednej dawki szczepionki wynosi 250 zł.

Id: 880141BC-194F-4809-B603-F64651BAC6AF. Przyjęty Strona 49



Zestawienie wniosków do projektu bud żetu miasta Opola na 2016 r. Załącznik nr 2 

1 2 3 4 5 6 7

328
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Zabezpieczenie środków na funkcjonowanie 
niepublicznych żłobków i klubików dziecięcych

4 000 000 5 647 200 PS

Wniosek zasadny. W 2015 roku w Opolu wpisanych zostało do rejestru żłobków prowadzonego 
przez Prezydenta Miasta Opola 13 niepublicznych placówek. W bieżącym roku 12 żłobków na 
podstawie uchwały Nr LIII/796/13 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie 
określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobek na terenie Miasta Opola otrzymuje dotację celową w wysokości 650 zł 
miesięcznie na każde dziecko objęte 10 godzinną opieką w żłobku. Wnioski o dotację na 2016 
rok złożyło 13 niepublicznych żłobków dla 743 dzieci. Dotychczas w mieście Opolu nie 
zarejestrowano rejestru klubu dziecięcego, tak więc nie wpłynął do budżetu miasta Opola żaden 
wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na objęcie opieką dzieci w klubie dziecięcym.

329
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Remont skweru pod kościołem pw. Piotra i Pawła 
w Opolu w ciągu ul. Katowickiej i Karola Miarki, w 
okolicach pomnika A. Mickiewicza

2 500 000 4 000 000 BAM

Wniosek zasadny. Na przebudowę skweru przy Pl. A. Mickiewicza została opracowana 
dokumentacja. Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni, wykonanie oświetlenia, wykonanie 
fontanny, nasadzenia roślinności niskiej i średniej wraz z instalacją nawadniającą, założenie 
kwietników, montaż elementów małej architektury. Ponadto projekt zakłada przeniesienie 
pomnika A. Mickiewicza w sąsiednie miejsce celem otworzenia osi widokowej. Dokumentacja nie 
obejmuje przeniesienia pomnika. Realizacja inwestycji jest zasadna i może nastąpić po 
zaktualizowaniu dokumentacji technicznej.

330
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Remont Pl. Jana Pawła II 1 500 000 4 000 000 BAM

Wniosek zasadny. Plac Jana Pawła II od wielu lat znajduje się w złym stanie technicznym. Jeden 
z najbardziej reprezentacyjnych placów powinien zostać zrewitalizowany i w bieżącym roku 
zostanie zlecone opracowanie koncepcji, która będzie podstawą do opracowania dokumentacji 
technicznej. Na realizację inwestycji Miasto planuje pozyskanie środków zewnętrznych.

331
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Zagospodarowanie terenów zielonych położonych 
bezpośrednio nad Kamionką Piast oraz samej 
kamionki położonej w obrębie ulic: Cementowej - 
1-go Maja - Rejtana

800 000 500 000 OSR

Wniosek zasadny. Teren Kamionki Piast wymaga  rewitalizacji i zagospodarowania. W tym celu w 
2016 r. miasto planuje wykonanie inwentaryzacji tego obszaru. Inwentaryzacja będzie 
obejmowała badania dotyczące jakości gleby i wody, zmian rzeźby terenu, roślin i zwierząt 
występujących na terenie Kamionki Piast, ewentualnego zagrożenia dla ludzi i środowiska. Wyniki 
tej inwentaryzacji pozwolą wybrać właściwy kierunek zagospodarowania Kamionki Piast. 
Odpowiednim kierunkiem rewitalizacji kamionki jest zagospodarowanie terenu na cele 
rekreacyjne przy zachowaniu bioróżnorodności użytku ekologicznego. Przy projektowaniu 
zagospodarowania kamionki należałoby uwzględnić technologie i sposoby, które nie spowodują 
uszkodzenia i przekształcenia gruntu i rzeźby terenu. Natomiast uporządkowanie zieleni, poprzez 
wycinkę drzew lub krzewów zachowujących żywotność, może odbyć się wyłącznie na potrzeby 
ochrony przyrody, po uzgodnieniu z Radą Miasta. Przy zagospodarowaniu zieleni należy 
pamiętać o konieczności zachowania bioróżnorodności użytku.

332
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Utworzenie Muzeum Rzeki Odry 1 500 000 30 000 000 K
Wniosek niezasadny. Aktualnie miasto Opole jest zaangażowane w budowę Muzeum Polskiej 
Piosenki. Wniosek możliwy do realizacji po zakończeniu budowy MPP.

333
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Zakup nowych pozycji do księgozbioru i mediateki 
Miejskiej Biblioteki Publicznej

280 000 250 000 K Wniosek zasadny. Istnieje konieczność stałego aktualizowania księgozbioru. 

334
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Przygotowanie projektu i terenu pod budowę 
miejsc postojowych na terenie osiedla Armii 
Krajowej

60 000 200 000 MZD

Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
wskazującej możliwą lokalizację miejsc parkingowych w obrębie terenów stanowiących własność 
Gminy Opole. Po opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można 
wnioskować o środki na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

335
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Budowa mieszkań komunalnych 2 000 000 3 195 000 L

Wniosek zasadny. Inwestycje realizowane będą w 2 dwóch lokalizacjach przy ul. Krapkowickiej 6 
(budowa budynku mieszkalnego z 8 mieszkaniami komunalnymi) oraz przy ul. Kazimierza 
Wielkiego 8 (budowa budynku mieszkalnego z 12 mieszkaniami). Na budowę budynku przy ul. 
Krapkowickiej 6 zawarto umowę o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Społecznego, a na 
budowę budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 wniosek o dofinansowanie będzie złożony do 
30.09.2015 r. Inwestycje realizowane będą przy współudziale Opolskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu. Planuje się, iż w  2016 r. będzie oddanych do 
zasiedlenia łącznie 20 mieszkań komunalnych.
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336
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Utworzenie dodatkowego pasa ruchu (w miejsce 
byłego chodnika) na moście nad kanałem 
młynówka (ul. Katedralna)

2 000 000 2 000 000 MZD
Wniosek niezasadny. Brak miejsca na utworzenie dodatkowego pasa ruchu ze względu na 
niewystarczającą szerokość chodnika. W 2008 roku została opracowana dokumentacja na 
remont mostu, która wymaga aktualizacji. 

337
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Utworzenie i prowadzenie Domu Dziennego 
Pobytu w dzielnicy Zaodrze

500 000 12 000 000 PS

Wniosek zasadny. Miasto planuje utworzyć tzw. "Opolskie Centrum Seniora", co stanowi 
odpowiedź na potrzeby mieszkańców w wieku senioralnym. Głównym celem realizacji tego 
projektu ma być zaspokojenie potrzeb seniorów m.in. poprzez utworzenie: domu dziennego 
pobytu dla seniorów, mieszkań jednopokojowych i dwupokojowych dla seniorów, miejsca 
integracji seniorów (przystosowane miejsce na "wolnym powietrzu" wraz z wyposażeniem 
stanowiącym np. urządzenia służące do ćwiczeń, w tym rehabilitacyjnych). Kompleks Centrum 
Seniora ma być zlokalizowany przy ul. A. Dambonia 3. Zakończenie realizacji przedmiotowego 
projektu planowane jest w latach 2016-2017.

338
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Przygotowanie projektu instalacji 
bezprzewodowego darmowego internetu 
dostępnego w całym Opolu

20 000 150 000 I

Od 2015 r. realizowany jest projekt świadczenia usługi dostępu do Internetu w miejscach 
publicznych tzw. hot-spot w technologii Wifi w ramach zadania pn.: "Bezpłatny, bezprzewodowy 
dostęp do sieci Internet - Miejski Internet". Zadanie realizowane jest w formie usługi świadczonej 
przez operatora telekomunikacyjnego w ramach posiadanej przez niego infrastruktury  
telekomunikacyjnej. Na chwilę obecną od lipca 2015 r. usługa dostępu do sieci Internet dostępna 
jest w rejonie Rynku (4 Hot-spoty + budka angielska/ usługa VOIP) oraz przy ul. Koraszewskiego 
(1 Hot-spot). Trwają również prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na 
wyłonienie operatora telekomunikacyjnego, który będzie świadczył usługę dostępu do Internetu w 
19 miejscach publicznych na terenie miasta Opola. W związku z powyższym wniosek jest 
zasadny (z zastrzeżeniem), ponieważ zlecanie dokumentacji projektowej budowy sieci hot-spotów 
na terenie miasta Opola z wykorzystaniem infrastruktury operatorów telekomunikacyjnych 
umożliwi w przyszłości określenie dokładnych miejsc, w których będzie świadczona usługa 
dostępu do Internetu. Koszt opracowania projektu jest niedoszacowany, biorąc pod uwagę skalę 
projektu (obszar całego miasta) oraz uzgodnienia branżowe (elektryka, telekomunikacja itp.). 
Samo opracowanie projektu stanowić będzie dokument-wytyczne, a nie bezpośrednio usługę 
dzięki której można będzie skorzystać z Internetu.

339
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu 
na miejsca postojowe przy 
ul. A. Mickiewicza

50 000 MZD

Wniosek niezasadny. Jedynym terenem przy ul. A. Mickiewicza, na którym możliwe jest 
zorganizowane parkowanie jest plac przed budynkiem Sanepidu, gdzie obecnie takie parkowanie 
jest dopuszczone. Na pozostałym odcinku brak miejsc umożliwiających wyznaczenie miejsc 
postojowych bez usuwania istniejącego drzewostanu. Wzdłuż ulicy możliwe jest parkowanie na 
zasadach ogólnych.

340
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kępskiej 50 000

50 000
opracowanie 
dokumentacji,

1 050 000 
realizacja

MZD
Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania 
ścieżki rowerowej długości 1,26 km i szerokości 2,5 m.

341
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Opracowanie dokumentacji technicznej, budowa 
kanalizacji deszczowej wraz z naprawa 
zniszczonej nawierzchni na ul. Nowej

200 000

30 000
opracowanie 
dokumentacji,

400 000 
realizacja

MZD Wniosek zasadny.

342
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Działania promujące Opole poprzez zakup i 
wydawanie ramek z logo miasta i hasłem 
promocyjnym dla wszystkich rejestrowanych 
w Opolu samochodów

40 000 40 000 CDO

Wniosek zasadny. Centrum Dialogu Obywatelskiego brało pod uwagę organizację kampanii 
promocyjnej skierowanej do kierowców rejestrujących swoje samochody w Opolu. Ze wstępnych 
wyliczeń wynika, że na potrzeby około 10 tysięcy rejestrowanych w Opolu rocznie samochodów 
należałoby przeznaczyć kwotę około 40.000 zł, w celu przygotowania specjalnych tablic 
rejestracyjnych zawierających logo miasta i ewentualne hasło kampanii promocyjnej. 
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343
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Monitoring dzielnicy Chabrów 50 000 ZK

Wniosek zasadny. Ze względu na dużą ilość wykroczeń zarejestrowanych w tym rejonie oraz 
bliską obecność Szkoły Podstawowej Nr 11. Kamera jest wskazana również ze względu na 
skrzyżowania ulic, przejścia pieszych w tak bardzo ruchliwym rejonie. Obecnie jest tylko jedna 
kamera, która jest zamontowana na budynku Komisariatu I Policji przy ul. Chabrów. Koszt zakupu 
i montażu kamery to ok.13.000 zł.

344
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Modernizacja i ulepszenie skrzyżowania 
ul. Wilsona i ul. Częstochowskiej

250 000
70 000

opracowanie 
dokumentacji

MZD

Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z 
uzyskaniem uzgodnień PKP S.A. na prowadzenie robót na terenie przylegającym do linii 
kolejowej oraz  decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Po opracowaniu 
dokumentacji na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki na jego 
realizację i przystąpić do realizacji zadania.

345
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w 
rejonie ulic: Tysiąclecia, Grudzickiej i Fiołkowej 
poprzez przebudowę skrzyżowania

100 000
70 000

opracowanie 
dokumentacji

MZD

Wniosek zasadny. Na zadanie konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Po 
opracowaniu dokumentacji na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki 
na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

346
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tysiąclecia i 
Grudzickiej (do skrzyżowania z Wschodnią) 
poprzez zastosowanie urządzeń spowalniających 
ruch oraz wydzielenie drogi rowerowej

200 000 MZD
Na ulicach Tysiąclecia i Grudzickiej, z uwagi na klasę drogi nie ma możliwości montażu progów 
spowalniających ruch, a wydzielenie drogi rowerowej opiniowane jest przez Zespół ds. 
Infrastruktury Rowerowej.

347
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Zakup i instalacja bezobsługowych toalet na 
terenie miasta Opola

300 000 600 000 ITGK

Wniosek zasadny. W mieście istnieje potrzeba budowy dwóch automatycznych 
samoobsługowych szaletów wolnostojących w rejonie Rynku oraz mostu spacerowego 
prowadzącego na Wyspę Bolko. Szalet w Ratuszu nie spełnia norm oraz wymaga kapitalnego 
remontu wraz z dostosowaniem go dla osób niepełnosprawnych. Koszt remontu równoważy 
budowę nowego szaletu. Nowy szalet generować będzie niższe koszty jego utrzymania. Drugi 
szalet proponuje się zlokalizować przy moście na Bolko. Na dzień dzisiejszy obszar ten 
obsługiwany jest przez kabiny typu TOI TOI. 

348
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Termomodernizacja i remont dachu 
w PSP Nr 25

700 000 700 000 OŚ

Wniosek zasadny. Pokrycie papowe dachu jest zdegradowane i wyeksploatowane. Obróbki 
blacharskie są skorodowane i powodują powstawanie zacieków na ścianach. Zakres robót 
budowlanych w ramach remontu dachu obejmuje wymianę pokrycia dachowego, wymianę rur 
spustowych, rynien dachowych oraz obróbek blacharskich, a także remont kominów 
wentylacyjnych poprzez podniesienie ich do wymaganej wysokości niepowodującej zawiewania i 
spowodowanie prawidłowego ich działania. Elewacje budynku w postaci tynków cem.-wap. na 
cokołach spękane z licznymi ubytkami, farba złuszczona. Wykończenie tynków ścian mineralną 
farbą elewacyjną - powłoka popękana, złuszczająca się, miejscami zabrudzona. Ściana budynku 
od strony północnej docieplona. W celu polepszenia warunków cieplnych budynku, wymieniono 
już stolarkę okienną i drzwiową, koniecznym byłoby wykonanie termomodernizacji pozostałej 
części obiektu. Realizacja termomodernizacji jest możliwa po sporządzeniu audytu 
energetycznego oraz dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku szkoły i przewidziana 
jest w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego do 2020 roku. 

349
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Ogród Jordanowski na osiedlu Armii Krajowej 300 000 300 000 BAM

Wniosek zasadny. Istniejący ogród jordanowski wymaga remontu oraz doposażenia. Opracowana 
dokumentacja na remont placu zabaw została w części zrealizowana, jednak pozostało do 
wykonania zagospodarowanie kilku miejsc z doposażeniem w urządzenia zabawowe oraz 
przeprowadzeniem remontu istniejących urządzeń.

350
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Remont pomieszczeń Żłobka nr 9 
przy ul. Skautów Opolskich 6

150 000 1 370 967 PS

Wniosek zasadny. Budynek dwukondygnacyjny wraz z otoczeniem, w którym funkcjonuje żłobek 
wymaga przeprowadzenia dalszych remontów przede wszystkim: sal pobytu dzieci (parter 
budynku), kuchni głównej, szatni, pralni, magazynów, wymiany instalacji wodnej, instalacji 
kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej (w roku 2014 zostało wyremontowane I piętro). 
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351
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej 
dla Kombatantów w Opolu

450 000 4 946 227 PS

Wniosek zasadny. Kompleksowa termomodernizacja budynku DPS dla Kombatantów w Opolu 
przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacji obiektu. Działania termomodernizacyjne obejmą 
prace w trzech skrzydłach budynku A i B (funkcja mieszkaniowa), a także w budynku C (funkcja 
usługowa) oraz w dwóch łącznikach. Maksymalny zakres prac do wykonania obejmuje 
modernizację systemu grzewczego, c.w.u., wentylacji, docieplenie stropodachu, ścian i podłogi, 
wymianę okien, drzwi, oświetlenia, wymianę instalacji gazowej, hydrantowej, sanitarnej, 
deszczowej, odgromowej, uziemiającej.

352
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym

450 000 PS

Wniosek niezasadny. Dokumentacja techniczna została opracowana. W 2016 r. planowane jest 
wykonanie termomodernizacji budynku głównego, w którym mieści się izba wytrzeźwień i 
noclegownia.
W ramach termomodernizacji będą wykonane następujące prace: ocieplenie ścian i stropodachu 
budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, która nie spełnia norm energetycznych oraz 
montaż instalacji solarowej na cele ogrzania wody. Dwa pozostałe nowo oddane do użytkowania 
budynki posiadają już wykonaną termomodernizację. 

353
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Kontynuacja zadania "Zagospodarowanie terenu 
przy OSP Bierkowice na cele rekreacyjno-
sportowe"

80 000 300 000 S
Wniosek zasadny. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonane zostanie boisko o nawierzchni 
poliuretanowej. W wyniku oszczędności po przetargu zostaną wykonane kolejne elementy 
zagospodarowania. 

354
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Kontynuacja nasadzeń drzew i kwiatów 25 000 25 000 BAM/MZD

BAM - Wniosek zasadny. Nasadzenia zarówno drzew, krzewów, jak i kwiatów na terenie miasta 
to ważne zadanie, mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Rocznie na nasadzenia w 
terenach zieleni wydatkowane jest 70.000-100.000 zł na zakup kwiatów na kwietniki i innej 
roślinności. Kwota ta nie obejmuje pielęgnacji posadzonych roślin. Jeśli miałaby stanowić 
dodatkową kwotę w budżecie miasta na zakup roślin, to pozwoliłoby na realizację dodatkowych 
nasadzeń na terenie miasta, zgodnie z oczekiwaniem społecznym.
MZD- Wniosek zasadny. Wniosek zasadny. Należy wskazać odpowiednie miejsca na terenie 
miasta. W przypadku, kiedy nasadzenia zostaną przeprowadzone na terenach parkowych to 
przewidywany koszt nasadzenia 1 szt drzewa o wys. 250 cm wyniesie ok. 800 zł brutto. W 
przypadku nowych nasadzeń drzew w chodnikach, należy mieć na uwadze, że posadzone drzewa 
powinny mieć wysokość co najmniej 250 cm. W miejscu posadzenia drzewa powinien być 
rozebrany chodnik i wymieniona gleba do głębokości ok. 150 cm. Wokół posadzonego drzewa 
należy zagospodarować przestrzeń w postaci metalowej kraty pod drzewo oraz  metalowej osłony 
pnia drzewa, a nasadzenia należy objąć 3-letnią pielęgnacją. Z uwagi na duże wymagania 
związane z całością inwestycji przewidywany koszt nasadzenia 1 szt drzewa wynosi ok. 2 800 zł. 
Natomiast jeżeli nowe nasadzenia drzew miałyby powstać w pasach zieleni przydrożnej to nie ma 
konieczności zagospodarowywania w szczególny sposób przestrzeni wokół drzewa. W tym 
przypadku przewidywany koszt nasadzenia 1 szt drzewa (gatunku np: lipa srebrzysta, robinia 
biała, klon zwyczajny) z wymianą gleby, 3 -letnią pielęgnacją i opalikowaniem wynosi ok. 900 zł. 

355
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Przebudowa i remont ul. Poznańskiej 55 000
23 000

opracowanie 
dokumentacji

MZD
Wniosek zasadny. Na przebudowę nawierzchni jezdni i chodników  konieczne jest opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu 
inwestorskiego można wnioskować o środki na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

356
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Wykonanie ścieżki rowerowej 
na ul. Oświęcimskiej na odcinku ul. Metalowa 
- przystanek autobusowy (ul. Złota)

90 000 MZD
Wniosek niezasadny. Ścieżka rowerowa na ul. Oświęcimskiej na odcinku ul. Metalowa - 
przystanek autobusowy (ul. Złota) zostanie wykonana w 2015 roku.

357
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Remont ul. Oświęcimskiej na odcinku 
ul. Metalowa - ul. Piaskowa

250 000 MZD

Wniosek zasadny. Dokumentacja techniczna jest opracowana. W 2015 roku zostanie wykonany 
remont nawierzchni chodników i jezdni ul. Popiełuszki na odcinku od hurtowni "Gaja" do 
skrzyżowania ulic Gorzołki i Oświęcimskiej oraz 2 odcinki przy ul. Oświęcimskiej. Pierwszy 
odcinek to od stacji Tauron do pierwszego wjazdu na osiedle Metalchem oraz drugi odcinek to od 
ul. Metalowej do zatok autobusowych na wysokości ul. Złotej. Pozostały odcinek zostanie 
wykonany w przypadku uzyskania dodatkowych środków w 2016 roku.

358
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Budowa ronda na ul. Oświęcimskiej na wysokości 
wyjazdu z terenów przemysłowych Parku 
Przemysłowego Metalchem

900 000 MZD
Wniosek niezasadny. Budowa wspólnego ronda dla wjazdów na teren Parku Przemysłowego 
Metalchem w Opolu-Grotowicach, może być zrealizowana przy wykonaniu obwodnicy wschodniej 
miasta Opola.
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359
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Dokończenie przebudowy ul. Złotej i Niklowej oraz 
wykonanie nowej nawierzchni chodnika w ciągu 
ul. Złotej

150 000 2 000 000 MZD

Wniosek zasadny. Realizację zadania rozpoczęto w 2006 roku i kontynuowano, z przerwami do 
2014 roku. Zły stan nawierzchni, brak chodników i miejsc parkingowych znacząco utrudnia 
funkcjonowanie mieszkańców na osiedlu. W ramach posiadanej dokumentacji do wykonania 
pozostała część ul. Złotej i Niklowa.

360
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz realizacji zadania pn. 
"Utworzenie parkingu samochodowego na działce 
nr 1010 (przy kościele pw. WNMP) wraz z 
zagospodarowaniem terenu"

450 000 30 000 MZD

Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na etapie 
opracowania koncepcji należy określić zakres i sposób zagospodarowania terenu. Po 
opracowaniu dokumentacji można przystąpić do realizacji zadania, koszt realizacji zależy od 
zakresu przyjętego na etapie koncepcji.

361
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Utworzenie infrastruktury drogowej wraz z 
odprowadzeniem wody deszczowej w rejonie 
ul. Jaglanej i Siewnej

450 000 220 000 MZD

Wniosek zasadny. Opracowano koncepcję dla wskazanej lokalizacji. Brak dalszych działań 
powoduje niekontrolowany podział działek i budowę nowych budynków mieszkalnych w sposób 
uniemożliwiający wprowadzenia rozwiązań przyjętych w koncepcji, a tym samym konieczność 
ponownego poszukiwania nowych rozwiązań układu drogowego. Na zadanie konieczne jest 
opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej. Po opracowaniu dokumentacji, na 
podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki na jego realizację i przystąpić 
do realizacji zadania jako całości lub części umożliwiającej uzyskanie oczekiwanego efektu.

362
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Wykonanie krawężników i wpustów do kanalizacji 
burzowej oraz opcjonalnie chodnika na ul. Lipowej 
oraz utworzenie przejścia dla pieszych wraz z 
fragmentem ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu 
stare "ujście" ul. Lipowej i Luboszyckiej - 
opracowanie dokumentacji projektowo 
kosztorysowej i realizacja zadania

200 000 63 000 MZD
Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
wykonanie chodnika szerokości 2,0 m na drodze długości 1,78 km z odwodnienieniem bez 
oświetlenia.

363
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Wykonanie nawierzchni na ul. Wygonowej, od 
granicy osiedla Zawada do granicy miasta Opola 
(przy zakładach drobiarskich) - opracowanie 
dokumentacji projektowej, realizacja zadania

97 000

200 000
opracowanie 
dokumentacji,

5 500 000
realizacja

MZD

Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
wykonanie nawierzchni na drodze długości 2,48 km (od ul. Górnej do granicy miasta) i szerokości 
5 m bez odwodnienia i oświetlenia. Po opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu 
inwestorskiego można wnioskować o środki na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

364
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Dostosowanie infrastruktury ulic Zapłocie i 
Łanowej do potrzeb ich mieszkańców 
(opracowanie dokumentacji technicznej, 
wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz chodników 
i ścieżek rowerowych, obniżenie studzienek 
kanalizacyjnych do poziomu nawierzchni, 
udrożnienie rowu przy ul. Zapłocie, wykonanie 
oświetlenia) 

100 000 86 000 MZD

Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
Przebudowa ul. Zapłocie wraz z budową oświetlenia i odwodnieniem (koszt dokumentacji 43.000 
zł) oraz przebudowa ul. Łanowej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia (koszt dokumentacji 
43.000 zł). Po opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego  można 
wnioskować o środki na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

365
Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miasta Opola

Utworzenie Opolskiego Centrum Seniora 300 000 12 000 000 PS

Wniosek zasadny. Miasto planuje utworzyć tzw. "Opolskie Centrum Seniora", co stanowi 
odpowiedź na potrzeby mieszkańców w wieku senioralnym. Głównym celem realizacji tego 
projektu ma być zaspokojenie potrzeb seniorów m.in. poprzez utworzenie: domu dziennego 
pobytu dla seniorów, mieszkań jednopokojowych i dwupokojowych dla seniorów, miejsca 
integracji seniorów (przystosowane miejsce na "wolnym powietrzu" wraz z wyposażeniem 
stanowiącym np. urządzenia służące do ćwiczeń, w tym rehabilitacyjnych). Kompleks Centrum 
Seniora ma być zlokalizowany przy ul. A. Dambonia 3. Zakończenie realizacji przedmiotowego 
projektu planowane jest w latach 2016-2017.

366 Elżbieta Bień - Radna Miasta Opola
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Krapkowicka-
Prószkowska-Chmielowicka

6 000 000 MZD
Wniosek zasadny. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz złożono wniosek o 
wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Realizacja zadania jest 
planowana na lata 2016-2017.
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367 Elżbieta Bień - Radna Miasta Opola

Dokończenie utwardzenia nawierzchni drogi 
gruntowej od posesji przy ul. Wróblewskiego 33 
w kierunku ul. Tęczowej wraz z wykonaniem 
kanalizacji deszczowej ul. Tęczowej na ww. 
odcinku

55 000 MZD

Wniosek zasadny. Na budowę drogi na odcinku od posesji przy ul. Wróblewskiego 33 w kierunku 
ulicy Tęczowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem  konieczne jest opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu 
inwestorskiego można wnioskować o środki na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania. 

368 Elżbieta Bień - Radna Miasta Opola Oświetlenie ul. Parkowej na całej długości 190 000 ITGK
Wniosek zasadny. Ulica Parkowa może być oświetlona tylko na odcinku 
od ul. Spychalskiego do zjazdu z wału pod most kolejowy. Pozostała część drogi jest pod 
zarządem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Inspektorat w Opolu.

369 Elżbieta Bień - Radna Miasta Opola
Przejęcie, przebudowa i rozbudowa urządzeń 
wodno-kanalizacyjnych i ciepłowniczych osiedla 
"Chmielowicka-Gospodarcza"

ITGK

Wniosek niezasadny. Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna osiedla Chmielowicka-
Gospodarcza została przekazana w grudniu 2014 roku aportem do Spółki Wodociągi i 
Kanalizacja, która od tego czasu jest odpowiedzialna za eksploatację ww. infrastruktury. 
Kanalizacja deszczowa jest własnością miasta Opola, które jest odpowiedzialne za jej 
eksploatację. Sieć ciepłownicza jest własnością Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A.

370 Elżbieta Bień - Radna Miasta Opola
Przebudowa Mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej 
- nad Kanałem Ulgi

MZD

Wniosek zasadny. Wymienione zadanie pn.: Przebudowa Mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej - nad 
Kanałem Ulgi jest w trakcie realizacji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w fazie końcowej. Po opracowaniu dokumentacji można będzie przystąpić do robót 
budowlano-montażowych.

371 Elżbieta Bień - Radna Miasta Opola Przebudowa Placu Jana Pawła II 4 000 000 BAM

Wniosek zasadny. Plac Jana Pawła II od wielu lat znajduje się w złym stanie technicznym. Jeden 
z najbardziej reprezentacyjnych placów powinien zostać zrewitalizowany i w bieżącym roku 
zostanie zlecone opracowanie koncepcji, która będzie podstawą do opracowania dokumentacji 
technicznej. Na realizację inwestycji Miasto planuje pozyskanie środków zewnętrznych.

372 Elżbieta Bień - Radna Miasta Opola Przebudowa Placu Św. Sebastiana 2 500 000 BAM
Wniosek zasadny. Dla przedmiotowej inwestycji opracowano dokumentację techniczną na 
podstawie koncepcji architektonicznej. Na realizację inwestycji wydano pozwolenie na budowę. 

373 Elżbieta Bień - Radna Miasta Opola Kontynuacja szczepień przeciw pneumokokom 342 750 PS

Wniosek zasadny. Zadanie jest kontynuacją działań z 2015 r. Program profilaktyki zakażeń 
pneumokokowych został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Opola  Nr XIII/224/15 z dnia 2 lipca 2015 
r. Program jest realizowany corocznie począwszy od 2015 r. do czasu włączenia szczepień 
przeciwko pneumokokom do obowiązkowej części Programu Szczepień Ochronnych 
finansowanych przez budżet państwa. Zadanie ma na celu obniżenie zachorowalności i 
umieralności dzieci z powodu zakażeń pneumokokowych. Pneumokoki są szeroko 
rozpowszechnionymi w środowisku patogenami, które mogą być przyczyną zarówno zakażeń 
dróg oddechowych, jak i zakażeń inwazyjnych, takich jak posocznica czy zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych. Dzieci w wieku 0-5 lat stanowią populację szczególnie narażoną na 
zakażenie pneumokokowe. Beneficjentami programu są dzieci od 7 miesiąca życia 
uczęszczające do żłobków publicznych i niepublicznych na terenie miasta Opola. Liczba żłobków 
ogółem w mieście Opolu to 18. Koszt jednej dawki szczepionki wynosi 250 zł.

374 Elżbieta Bień - Radna Miasta Opola
Przebudowa budynku Straży Pożarnej w 
Szczepanowicach

3 300 000 ZK

Wniosek zasadny. Budynek jednostki OSP Opole-Szczepanowice przy ul. Stawowej 8 został 
zbudowany w 1928 r. z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola. W latach trzydziestych 
został adaptowany na działania ochotniczej straży pożarnej. Po powodzi w 1997 roku parter 
budynku został doraźnie wyremontowany, aby zapewnić podstawowe warunki do wykonywania 
zadań związanych z ochroną przeciwpożarową. Brak izolacji termicznej w gruncie powoduje 
nieustanne podciąganie wilgoci na wyższe kondygnacje budynku powodując korozję biologiczną. 
Budynek nie jest ocieplony, posiada nieszczelne okna i drzwi, w stropach izolację stanowi 
"szlaka" wysypana między legarami. Skutkiem tego jest mała efektywność energetyczna budynku, 
która zwiększa wysokość ponoszonych kosztów za wszystkie media. Budynek nie spełnia 
wymogów wentylacyjnych, przeciwpożarowych zawartych w przepisach prawa budowlanego. 
Również układ, rozmieszczenie pomieszczeń sanitarnych, wymiary kotłowni są niezgodne z 
wymaganiami technicznymi.
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375 Marek Kawa - Radny Miasta Opola

Uruchomienie alternatywnych przejazdów 
szynobusami mostem kolejowym poprzez 
tymczasową umowę z PKP Przewozy Regionalne 
na czas remontu ul. Niemodlińskiej i przeprawy 
nad kanałem Ulgi

1 000 000 200 000 KMTZ

Wniosek zasadny. Integracja taryfowa przewoźnika kolejowego i operatora komunikacji miejskiej 
jest uzasadniona i przynosi znaczące udogodnienia i oszczędności dla pasażerów. Oferta 
wspólnego biletu z pewnością może skłonić mieszkańców Zaodrza do korzystania z pociągów 
jako alternatywy dla samochodu podczas podróży do centrum miasta w czasie gdy zamknięty 
będzie most na Kanale Ulgi. Miasto Opole prowadzi rozmowy z PKP Przewozy Regionalne Sp. z 
o.o. w sprawie stałego honorowania biletów komunikacji miejskiej w pociągach przewoźnika na 
terenie miasta Opola. Zakłada się, wspólny bilet zostanie wdrożony przed zamknięciem 
przeprawy.

376 Marek Kawa - Radny Miasta Opola

Bezpłatne używanie rowerów wypożyczalni 
Nextbike na czas remontu ul. Niemodlińskiej oraz 
przeprawy nad Kanałem Ulgi oraz instalacja 
kładki pieszo-rowerowej nad kanałem

800 000 ITGK

Wniosek niezasadny. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opolskiego systemu rowerów 
publicznych określała zasady zamówienia, tj. bezpłatne użytkowanie rowerów przez pierwsze 20 
minut od chwili ich wypożyczenia ze stacji rowerowej. W okresie trwania zamówienia nie można 
zmieniać jego warunków. Stacje rowerowe zostały tak zlokalizowane, aby możliwe było 
wypożyczenie i zwrot roweru na następnej stacji w okresie bezpłatnych dla użytkownika 20 min. Z 
uwagi na planowaną inwestycję budowy nowego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wyznaczono 
nową stację rowerową na ul. Niemodlińskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Hallera (w miejscu, gdzie 
celem podróży mogą być szkoły i duże osiedla mieszkaniowe). Kładka pieszo-rowerowa przez 
kanał Ulgi wchodzi w zakres inwestycji i będzie wykonana w pierwszej kolejności, gdyż przed 
rozbiórką istniejącego mostu będą musiały być przeniesione pod kładkę istniejące urządzenia 
obce (ciepłociąg, kable uzbrojenia technicznego itp.).

377 Marek Kawa - Radny Miasta Opola

Budowa parkingu dla mieszkańców ul. Łąkowej i 
okolic w oparciu o dotychczasowy teren 
wykorzystywany w tym celu wraz z rewitalizacją 
osiedla

1 000 000 80 000 MZD

Wniosek zasadny. Opracowano koncepcję wskazującą możliwość wykonania parkingów na 
wnioskowanym terenie. Z uwagi na stan prawny gruntów oraz istniejącą zieleń, przed 
rozpoczęciem prac projektowych należy określić na podstawie wykonanej koncepcji zakres prac i 
terenów koniecznych do przejęcia przez Gminę Opole (MZD może realizować zadania tylko na 
terenach Gminy Opole) oraz ilość drzew koniecznych do usunięcia. Po przekazaniu terenu na 
rzecz Gminy Opole możliwe jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

378 Marek Kawa - Radny Miasta Opola
Montaż windy oraz remont schodów 
prowadzących do kościoła Najświętszej Maryi 
Panny na Małym Rynku

500 000 1 400 000 MZD
Wniosek zasadny. W 2008 roku została opracowana dokumentacja na remont schodów, w chwili 
obecnej opracowywana jest dokumentacja na remont placu dolnego przed schodami. Zadanie 
będzie realizowane w całości. Projekt nie obejmuje instalacji windy.

379 Marek Kawa - Radny Miasta Opola
Wprowadzenie tzw. Zintegrowanego 
komunikacyjnego "Biletu Opolskiego"

1 500 000 KMTZ

Wniosek niezasadny. Aktualnie prowadzone są rozmowy z PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 
w zakresie honorowania biletów komunikacji miejskiej w pociągach kursujących na terenie 
miasta. Tego typu integracja ma kluczowe znaczenie dla ułatwienia mieszkańcom Opola i 
Aglomeracji Opolskiej dojazdu do pracy i szkoły. Od ostatecznego kształtu oferty i ewentualnych 
jej kosztów zależeć będzie czy i w jakiej wielkości konieczne będzie zagwarantowanie środków w 
budżecie miasta na rekompensatę MZK Sp. z o.o. utraconych przychodów w zakresie 
zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Dopiero 
w kolejnym etapie integracji taryfowej rozważona zostanie możliwość redystrybucji biletów 
komunikacji miejskiej w ramach taryf biletów kolejowych ("Bilet Opolski"). Aktualnie PKP 
Przewozy Regionalne SP. z o.o. deklaruje wolę takiej współpracy.

380 Marek Kawa - Radny Miasta Opola
Remont ul. Józefa Lompy oraz ograniczenie ruchu 
drogowego

500 000 100 000 MZD

Wniosek zasadny. W 2015 roku zostanie wykonana nawierzchnia jezdni, a w 2016 roku 
planowany jest do wykonania remont chodnika na wymienionym odcinku. Wniosek o ograniczenie 
ruchu drogowego należy skierować do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Wydziale 
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. Komisja ta wyda 
odpowiednią decyzję.

381 Marek Kawa - Radny Miasta Opola
Dofinansowanie klubu futbolu amerykańskiego 
w Opolu Wolverines Opole oraz AZS Vixens

20 000 S
Wniosek niezasadny. Dotacje dla klubów sportowych udzielane są poprzez konkurs ofert. 
Wysokość dotacji zostanie określona w trybie konkursowym. 

382 Marek Kawa - Radny Miasta Opola
Plac dla dzieci lub tzw. Ogródek Jordanowski 
w centrum Opola

80 000 75 000 MZLK
Wniosek zasadny. W 2016 roku planuje się budowę placu zabaw przy 
ul. Kołłątaja w Opolu (działki nr 38/10, 38/19, k.m. 49, obręb Opole). 

383 Marek Kawa - Radny Miasta Opola

Remont chodnika na ul. Niemodlińskiej od 
skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z 
przedłużeniem ścieżki dla rowerów co najmniej do 
przeprawy przez Kanał Ulgi

300 000 MZD

Wniosek zasadny. Zadanie ujęte jest w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulic 
Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową 
ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji". Planowany termin zakończenia dokumentacji I 
kwartał 2016 roku.
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384 Marek Kawa - Radny Miasta Opola
Remont odcinka wraz z chodnikiem drogi 
J. Chełmońskiego, tuż przy skrzyżowaniu 
z ul. Wojska Polskiego

50 000 MZD
Wniosek zasadny. Remont tego odcinka drogi wraz z chodnikiem w 2016 roku będzie 
uzależniony od wysokości przyznanych środków na utrzymanie dróg w mieście. 

385 Marek Kawa - Radny Miasta Opola

Nowe oświetlenie lub rewitalizacja 
dotychczasowego na Cmentarzu Komunalnym 
w Półwsi, zwłaszcza alei i wejścia od ulicy 
Zamiejskiej 

100 000 500 000 ITGK

Wniosek zasadny. Opracowano projekt oświetlenia tej części miasta, który jest w posiadaniu 
Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Obejmuje on II etap rewitalizacji cmentarza komunalnego na 
Półwsi. W pierwszym etapie rewitalizacji wykonano i zmodernizowano część oświetlenia 
cmentarza. Wykonanie dalszej części jest zasadne i będzie stanowiło kompleksowe oświetlenie 
cmentarza.

386 Marek Kawa - Radny Miasta Opola
Budowa placu zabaw dla dzieci 
na ul. Niedurnego

50 000 170 000 MZLK

Wniosek niezasadny. Budowa placów zabaw realizowana jest wyłącznie na terenach 
stanowiących własność Gminy Opole. Teren przy ul. Spychalskiego-Niedurnego stanowi 
własność Spółdzielni Mieszkaniowej. W pobliżu znajdują ogólnodostępne place zabaw przy ul. 
Wrocławskiej (w pobliżu sklepu Biedronka), ul. Wrocławskiej 20 c-d, ul. Łąkowej, przy ul. 
Bonczyka 6.

387 Marek Kawa - Radny Miasta Opola
Rewitalizacja lub zmiana ogrodzenia między 
Stadionem Miejskim przy ul. Oleskiej, a basenem 
letnim "Błękitna Fala" na Placu Róż

50 000 70 000 MOSIR

Wniosek zasadny. Istniejące ogrodzenie jest mało estetyczne, jednak spełnia swoje zadanie 
zgodne z wymogami bezpieczeństwa i warunkami do przeprowadzenia imprez masowych, jakie 
odbywają się na Stadionie Miejskim. Nowe ogrodzenie pomiędzy tymi obiektami w znacznym 
stopniu poprawiłby estetykę obu obiektów, jednak musi zachować obecną formę, zgodną z 
wymogami służb porządkowych.

388 Marek Kawa - Radny Miasta Opola
Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z boiskiem 
na osiedlu Chabry, przy ul. Tatrzańskiej 
i Podhalańskiej

70 000 60 000 MZLK/S
S - Wniosek niezasadny. Wskazany teren jest zbyt mały do realizacji budowy boiska.
MZLK -  Wniosek zasadny. Ze względu na zapotrzebowanie na place zabaw w tym rejonie miasta 
Opola, planuje się ich realizację w latach kolejnych, po finansowym zabezpieczeniu zadania. 

389 Marek Kawa - Radny Miasta Opola
Rewitalizacja placów zabaw oraz terenów 
zielonych na osiedlu Łąkowa

500 000 MZLK

Wniosek niezasadny. Parametry przestrzenne obecnej lokalizacji placu zabaw przy ul. Łąkowej 3 
w Opolu uniemożliwiają jego rozbudowę. W najbliższej okolicy znajdują się ogólnodostępne place 
zabaw przy ul. Bonczyka 6, ul. Wrocławskiej 20C-D oraz ul. Niemodlińskiej-Wrocławskiej. Tereny 
zielone w okolicy ul. Łąkowej są sukcesywnie pielęgnowane, dokonywana jest przycinka 
drzewostanu i uzupełniana infrastruktura techniczna i mała architektura (ławki).

390 Marek Kawa - Radny Miasta Opola
Odszczurzanie osiedli i ulic: Koszyka, Dambonia, 
Łąkowa i 1 Maja

40 000 ITGK

Wniosek niezasadny. Zgodnie z §15 uchwały nr LVII/866/14 Rady Miasta Opola z dnia 24 
kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola 
obowiązek przeprowadzania deratyzacji w celu zapobiegania powstawania chorób zakaźnych 
przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy musi być realizowany przez właścicieli 
nieruchomości. Zgodnie z ww. uchwałą deratyzacji dokonuje się dwukrotnie w ciągu roku, tj. od 1 
lutego do 31 marca - akcja wiosenna i od 1 października do 30 listopada - akcja jesienna. 
Dodatkowo właściciele nieruchomości zobowiązani są do każdorazowego przeprowadzenia 
deratyzacji na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

391 Marek Kawa - Radny Miasta Opola Rewitalizacja trawiastego boiska przy ul. Hallera 50 000 30 000 S
Wniosek zasadny. Rewitalizacja trawiastego boiska przy ul. Hallera spowoduje możliwość 
wykorzystania terenu przez uczniów z Zespołu Szkół jaki i mieszkańców okolicznych osiedli 
(wybudowane nowe bloki ul. Domańskiego, ul. Koszyka). 

392 Marek Kawa - Radny Miasta Opola Budowa drogi łączącej ul. Hallera z ul. Koszyka 700 000
400 000

opracowanie 
dokumentacji

MZD
Wniosek zasadny. Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. MZD w 
Opolu planuje opracowanie dokumentacji budowy drogi łączącej ulice Hallera-Koszyka-
Szymanowskiego wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
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393 Marek Kawa - Radny Miasta Opola
Pilotażowy program instalacji całodobowych 
automatów sprzedaży biletów MZK

500 000 500 000 KMTZ

Wniosek zasadny. W związku ze zmniejszającą się siecią dystrybucji biletów komunikacji 
miejskiej w Opolu (zmniejszenie liczby kiosków w których można kupić bilet), duży odsetek 
biletów kupowany jest bezpośrednio w pojeździe u kierowców. Sytuacja ta jest niekorzystna, gdyż 
powoduje dłuższe zatrzymanie autobusu na przystanku, wydłużenie czasu przejazdu oraz 
zwiększenie spalania paliw i emisji spalin. Ponadto, podczas sprzedaży biletów u kierowcy często 
dochodzi do konfliktów na linii kierowca – pasażer. Zakup automatów biletowych, które zostaną 
zlokalizowane przy newralgicznych przystankach, gdzie notowane są wzmożone potoki 
pasażerskie może częściowo zredukować wyżej wskazane problemy. Dzięki umożliwieniu zakupu 
biletu w automacie, spadnie liczba pasażerów kupujących bilety w pojeździe. Przyczyni się to do 
krótszego postoju autobusu na przystanku, spadku liczby opóźnionych kursów oraz zmniejszeniu 
konfliktów pomiędzy kierowcą i pasażerami. Zaplanowana przez wnioskodawców kwota 500.000 
zł pozwoli na zakup ok. 4 szt. dobrej jakości urządzeń do sprzedaży biletów. Miasto Opole planuje 
zakup automatów biletowych stacjonarnych i mobilnych w ramach projektu "Czysta komunikacja 
publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja 
infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I", który ma być dofinansowany ze 
środków UE.

394 Marek Kawa - Radny Miasta Opola
Rewitalizacja obecnych i wyodrębnienie miejsc 
parkingowych dla pracowników jak i rodziców 
uczniów PSP Nr 20 w Opolu

50 000 MZD
Istniejący parking przy PSP Nr 20 (z dojazdem od ul. Szkolnej) leży na terenie stanowiącym 
własność PSP Nr 20.

395 Marek Kawa - Radny Miasta Opola
Stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych 
przy pętli autobusowej na osiedlu Dambonia

200 000 MZD

Wniosek niezasadny. Na terenie działki nr 89/11 (obecna pętla) brak miejsca na wykonanie 
dodatkowych miejsc postojowych. Jedyną lokalizacją nowych miejsc są działki Gminy Opole 
położone pomiędzy ul. Niemodlińską a ul. Dambonia (odcinek od pętli do stacji 
transformatorowej) jednakże wymaga to usunięcia pasa wysokiej zieleni izolacyjnej, koszt wyższy 
od budowy miejsc postojowych. Dla tej lokalizacji brak jest dojazdu, a wykonanie kolejnej drogi 
zajmuje tereny zielone i ogranicza liczbę miejsc postojowych.

396 Marek Kawa - Radny Miasta Opola
Wycinka starych i przycinka rozległych drzew na 
terenie osiedla Dambonia

20 000 MZLK
Wniosek niezasadny. Tereny zlokalizowane na osiedlu przy ul. Dambonia stanowią własność 
zarówno Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" jak i Gminy Opole. Zieleń na terenach 
komunalnych pielęgnowana jest sukcesywnie w zależności od zaistniałych potrzeb.

397 Marek Kawa - Radny Miasta Opola
Wsparcie remontu iglicy wieży katedry w Opolu po 
wypadku wyładowania elektrycznego

100 000 125 000 BAM

Wniosek niezasadny. Wsparcie finansowe dla podmiotów zewnętrznych może odbyć się tylko i 
wyłącznie w formie dotacji. Z uwagi na wartość zabytkową obiektu, jakim jest Kościół p.w. Św. 
Krzyża taką pomoc może uzyskać parafia na podstawie złożonego wniosku o przyznanie dotacji 
celowej na prace remontowo-konserwatorskie, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta 
Opola z 2011 r.

398 Marek Kawa - Radny Miasta Opola
Dofinansowanie dla dzieci trenujących 
w Parafialnej Akademii Tenisa przy parafii 
Bł. Czesława

20 000 S
Wniosek niezasadny. Dofinansowania udzielane są poprzez konkurs ofert. Nie ma potrzeby 
zapisywania tego zadania jako odrębnej pozycji budżetowej. Wysokość dotacji zostanie określona 
w trybie konkursowym.

399
Małgorzata Wilkos - Radna Miasta 
Opola

Budowa drogi łączącej ul. Sieradzką 
z ul. Bielską

250 000

54 000
opracowanie 
dokumentacji,

920 000 
realizacja

MZD

Wniosek zasadny. Przebudowa i budowa nowego odcinka drogi jest zasadna i zgodna 
przebiegiem drogi 13 KDD określonej w uchwale nr VI/49/07 Rady Miasta Opola z dnia 18 
stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
osiedla Malinka w Opolu i celowa z punktu widzenia dojazdu do budynków Sieradzka 7, 9, 11. 
Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględniającej budowę 
drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz miejscami postojowymi.

400
Małgorzata Wilkos - Radna Miasta 
Opola

Przebudowa skrzyżowania ulic Chabrów, 
Luboszyckiej, Tulipanów

750 000 3 000 000 MZD

Wniosek zasadny. Dla zadania została opracowana koncepcja zawierająca budowę ronda, 
konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji 
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Po opracowaniu dokumentacji można przystąpić 
do realizacji zadania. Szacunkowa wartość całego zadania wynosi 3.000.000 zł. 

401
Małgorzata Wilkos - Radna Miasta 
Opola

Remont chodnika w ciągu ul. Grudzickiej 
wraz z wydzieleniem na chodniku ścieżki

550 000 550 000 MZD
Wniosek zasadny. Remont chodnika w ciągu ul. Grudzickiej wraz z wydzieleniem na chodniku 
ścieżki rowerowej w 2016 roku będzie uzależniony od wysokości przyznanych środków na 
utrzymanie dróg w mieście.

402
Małgorzata Wilkos - Radna Miasta 
Opola

Remont chodnika w ciągu ul. Tysiąclecia 170 000 200 000 MZD
Wniosek zasadny. Zadanie pn.: "Remont chodnika w ciągu ul. Tysiąclecia" jest rozpoczęte w 
2015 roku na odcinku: prawa strona od ul. Częstochowskiej w kierunku ul. Grudzickiej, a 
kontynuacja zadania w 2016 roku. 
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403
Małgorzata Wilkos - Radna Miasta 
Opola

Zakup i montaż huśtawki dla wózków inwalidzkich 
przeznaczonej dla dzieci niepełnosprawnych na 
ogólnodostępnym placu zabaw na Wyspie Bolko

20 000 BAM

Wniosek zasadny. Zakup i montaż huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych jest bardzo potrzebny, 
jednak wskazana lokalizacja wyklucza jej montaż. Plac zabaw w parku miejskim powstał w 
ramach zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego parku na Wyspie Bolko", ze środków 
zewnętrznych wg projektu, który został całkowicie zrealizowany. Urządzenia na placu zabaw 
muszą spełniać określone wymogi, odstępy pomiędzy nimi są także ściśle określone. 
Jednocześnie muszą zostać zachowane odpowiednie strefy bezpieczeństwa pomiędzy 
poszczególnymi urządzeniami. Dlatego też nie jest możliwy montaż dodatkowego urządzenia, 
jakim jest huśtawka  dla wózków inwalidzkich na istniejącym placu zabaw na Wyspie Bolko. 
Istnieje jednak możliwość montażu takiej huśtawki w planowanym nowym parku, gdzie zakłada 
się utworzenie integracyjnego placu zabaw.

404
Małgorzata Wilkos - Radna Miasta 
Opola

Montaż koszy na śmieci 
na ul. Wyczółkowskiego

3 383 MZD Wniosek zasadny. Istnieje możliwość techniczna zrealizowania zadania.

405
Małgorzata Wilkos - Radna Miasta 
Opola

Zwiększenie częstotliwości kursów linii 
autobusowej nr 14

1 000 000 KMTZ

Wniosek zasadny. Zwiększanie częstotliwości kursowania linii komunikacji miejskiej jest 
uzasadnione, ponieważ ułatwia podróżowanie miejskimi autobusami i zachęca do korzystania z 
komunikacji miejskiej. Miasto Opole w ostatnim czasie stara się w ramach dostępnych środków 
finansowych poprawiać ofertę przewozową dla mieszkańców Opola. Zwiększenie częstotliwości 
linii nr 14 z pewnością ułatwiłoby osobom z Kolonii Gosławickiej oraz osiedla Malinka dojazd do 
centrum miasta i wpisałoby się w realizację polityki zrównoważonego transportu. Uruchomienie 
dodatkowych kursów założono dla dni roboczych szkolnych oraz roboczych wakacyjnych.

406
Małgorzata Wilkos - Radna Miasta 
Opola

Montaż ławki dla oczekujących i wiaty 
przystankowej na przystanku autobusowym 
1-go Maja - Katowicka

7 380 MZD Wniosek zasadny. Istnieje możliwość techniczna zrealizowania zadania.

407
Małgorzata Wilkos - Radna Miasta 
Opola

Budowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Malinka 300 000 2 955 720 S

Wniosek zasadny. W rejonie ul. Piotrkowskiej/Koszalińskiej (osiedle Malinka) została aktualnie 
zlecona dokumentacja na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego wraz z miejscami 
parkingowymi. Na obszarze tym powstaną zarówno boiska, jak i zostanie dokończona budowa 
placu zabaw, teren zostanie uzupełniony o elementy małej architektury oraz zostanie wykonana 
zieleń. 

408
Małgorzata Wilkos - Radna Miasta 
Opola

Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Chabrów
23 000

opracowanie 
dokumentacji

MZD

Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W 
ramach opracowania dokumentacji projektant określi sposób parkowania i w jakiej lokalizacji 
można wykonać miejsca postojowe. Po opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu 
inwestorskiego można wnioskować o środki na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

409
Małgorzata Wilkos - Radna Miasta 
Opola

Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Malinka

50 000
opracowanie 
dokumentacji,

800 000 
realizacja

MZD

Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
budowy parkingu na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego 3KS. W ramach zadania należy uwzględnić odprowadzenie wód opadowych z ich 
retencjonowaniem przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami odbioru 
wód opadowych oraz uzyskać warunki dla lokalizacji parkingu. 

410
Małgorzata Wilkos - Radna Miasta 
Opola

Modernizację oświetlenia ulicznego 
ul. Tysiąclecia przechodzącej dalej 
w ul. Grudzicką, na odcinku między ulicami 
Częstochowską a Wschodnią

700 000 ITGK

Wniosek zasadny. Na ul. Tysiąclecia przechodzącej dalej w ul. Grudzicką na odcinku między 
ulicami Częstochowską a Wschodnią aktualnie trwają prace związane z opracowaniem 
dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego. Ulica Tysiąclecia i ulica Grudzicka 
posiadają oświetlenie wyeksploatowane. Są to ulice o dużym natężeniu ruchu. Znajdują się tam 
szkoła, przedszkole, kościół, budynki mieszkalne. Przewidywany termin uzyskania dokumentacji 
to 31.12.2015 r.

411
Małgorzata Wilkos - Radna Miasta 
Opola

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 
ul. Częstochowskiej między ulicami Arki Bożka 
a Drobiarską

400 000

45 000
opracowanie 
dokumentacji,

750 000 
realizacja

MZD

Wniosek zasadny. Dla tego odcinka została wykonana wariantowa koncepcja kontynuacji 
istniejącego ciągu pieszo-rowerowego do ul. Drobiarskiej. Wariant 1 zakłada budowę ciągu w 
układzie docelowym ulicy Częstochowskiej czyli dla przekroju 2×2 i szerokości w liniach 
rozgraniczających 30÷35 m, Wariant 2 zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego przy obecnej 
krawędzi jezdni. Po wyborze wariantu konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. Wniosek może być realizowany w ramach planowanego zadania pn.: "Budowa 
BUS-PASÓW na ul. Ozimskiej - Częstochowskiej w Opolu na odcinku od ul. Głogowskiej do 
obwodnicy Północnej wraz z przebudową skrzyżowań "
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412
Małgorzata Wilkos - Radna Miasta 
Opola

Montaż separatorów ruchu na ul. Grudzickiej, 
między ulicami Tysiąclecia i Wschodnią

8 000 MZD

Wniosek o montaż separatorów ruchu na ul. Grudzickiej, między ulicami Tysiąclecia i Wschodnią 
należy skierować do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Wydziale Infrastruktury 
Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. Komisja ta wyda odpowiednią 
decyzję. 

413
Małgorzata Wilkos - Radna Miasta 
Opola

Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej 
na przejściu dla pieszych przy PSP Nr 20 
na ul. Grudzickiej

100 000 MZD
Wniosek zasadny. Jest opracowana dokumentacja techniczna. Budowa sygnalizacji świetlnej 
wzbudzanej na przejściu dla pieszych przy PSP Nr 20 na ul. Grudzickiej planowana jest do 
wykonania w 2015 roku.

414
Małgorzata Wilkos - Radna Miasta 
Opola

Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej 
na przejściu dla pieszych w Alei Witosa przy 
Wojewódzkim Centrum Medycznym

100 000
23 000                                         

opracowanie 
dokumentacji

MZD
Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po 
opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki 
na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

415
Małgorzata Wilkos - Radna Miasta 
Opola

Zakup i montaż 5 tablic informacyjnych 
w dzielnicy Kolonia Gosławicka

2 500 ITGK
Wniosek niezasadny. Nie ma potrzeby montażu tablic informacyjnych w dzielnicy Kolonia 
Gosławicka. Mieszkańcy mogą korzystać z istniejących słupów ogłoszeniowych lub tablic 
informacyjnych umieszczonych w supermarketach.

416
Małgorzata Wilkos - Radna Miasta 
Opola

Zakup i montaż 5 tablic informacyjnych 
na osiedlu Chabrów

2 500 ITGK
Wniosek niezasadny. Nie ma potrzeby montażu tablic informacyjnych na osiedlu Chabrów. 
Mieszkańcy mogą korzystać z istniejących słupów ogłoszeniowych lub tablic informacyjnych 
umieszczonych w supermarketach.

417
Małgorzata Wilkos - Radna Miasta 
Opola

Zakup i montaż 5 tablic informacyjnych 
w Śródmieściu

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

418
Małgorzata Wilkos - Radna Miasta 
Opola

Remont głównych alei na cmentarzu komunalnym 
przy ul. Zielonej, wymiana ogrodzenia cmentarza

150 000 220 000 ITGK

Wniosek zasadny. Z uwagi na wysoki stopień degradacji szutrowych alejek cmentarnych. 
Obecnie alejki po opadach deszczu pokryte są licznymi kałużami i błotem. Remont alejek poprawi 
ich stan i wpłynie na estetykę cmentarza, ułatwi mieszkańcom Opola i przyjezdnym gościom 
poruszanie się po cmentarzu przy odwiedzaniu grobów swoich bliskich. Również ogrodzenie 
cmentarza komunalnego przy ul. Zielonej, szczególnie od strony południowej, zachodniej i 
wschodniej jest w złym stanie technicznym. Nie było remontowane od kilkudziesięciu lat. 
Ogrodzenie to wymaga odbudowy, przy której można wykorzystać niektóre słupy i fundamenty. 

419
Małgorzata Wilkos - Radna Miasta 
Opola

Zakup i montaż 5 tablic informacyjnych 
na osiedlu Malinka

2 500 ITGK
Wniosek niezasadny. Nie ma potrzeby montażu tablic informacyjnych na osiedlu Malinka. 
Mieszkańcy mogą korzystać z istniejących słupów ogłoszeniowych lub tablic informacyjnych 
umieszczonych w supermarketach.

420 Gabriela Wojcik
Opracowanie dokumentacji projektowo
-kosztorysowej budowy ul. Bażantowej w Opolu

50 000
opracowanie 
dokumentacji

MZD
Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
wykonania drogi długości 350 m szerokości 6,0 m z odwodnienieniem i oświetleniem.

421 Arkadiusz Kowara
Remont i rozbudowa parkingu przy 
ul. Rzeszowskiej 12-20 

40 000
opracowanie 
dokumentacji,

350 000 
realizacja

MZD

Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakres 
prac obejmuje remont istniejących miejsc parkingowych oraz budowę nowych. W ramach 
wskazanego terenu można uzyskać ok. 70 miejsc, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych, 
jednakże z uwagi na istniejącą zieleń średnią i wysoką ilość może ulec zmniejszeniu. W ramach 
zadania należy uwzględnić odprowadzenie wód opadowych z ich retencjonowaniem przed 
wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami odbioru wód opadowych oraz 
uzyskać warunki dla lokalizacji parkingu.

422
Stowarzyszenie HAWI RACING 
TEAM

Opracowanie koncepcji modernizacji i remontów 
stadionu żużlowego

250 000 200 000 S
Wniosek zasadny. Stadion żużlowy wymaga unowocześnienia. Wykonanie projektu i kosztorysu 
modernizacji stanowi podstawę do rozpoczęcia procesu jego przebudowy.

423
Stowarzyszenie HAWI RACING 
TEAM

Wymiana ogrodzenia stadionu od strony 
ul. Wschodniej (ekrany dźwiękochłonne)

300 000 250 000 S
Wniosek zasadny. Przy wcześniejszym opracowaniu koncepcji modernizacji i remontów stadionu 
żużlowego, zgodnie z wnioskiem nr 422.

424
Stowarzyszenie HAWI RACING 
TEAM

Wymiana bandy dmuchanej wokół toru 200 000 180 000 S
Wniosek zasadny ze względu na wymogi FIM I PZM. Brak bandy, której czas użytkowania 
(homologacja) kończy się w 2016 r. wiąże się z brakiem uzyskania certyfikatu (obecnie certyfikat 
jest warunkowy na rok 2015).

425
Stowarzyszenie HAWI RACING 
TEAM

Podniesienie band na łukach 50 000 S
Wniosek niezasadny ze względu na jednoczesny wniosek klubu o przygotowanie kompleksowej 
dokumentacji technicznej przebudowy stadionu. Dopiero wykonana dokumentacja da odpowiedź 
jakie prace modernizacyjne i na jaką wartość należy wykonać na obiekcie.

426
Stowarzyszenie HAWI RACING 
TEAM

Uzupełnienie nawierzchni toru 10 000 S
Wniosek niezasadny ze względu na jednoczesny wniosek klubu o przygotowanie kompleksowej 
dokumentacji technicznej przebudowy stadionu. Dopiero wykonana dokumentacja da odpowiedź 
jakie prace modernizacyjne i na jaką wartość należy wykonać na obiekcie.
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427
Stowarzyszenie HAWI RACING 
TEAM

Budowa mini toru wewnątrz płyty stadionu 50 000 S
Wniosek niezasadny ze względu na jednoczesny wniosek klubu o przygotowanie kompleksowej 
dokumentacji technicznej przebudowy stadionu. Dopiero wykonana dokumentacja da odpowiedź 
jakie prace modernizacyjne i na jaką wartość należy wykonać na obiekcie.

428
Stowarzyszenie HAWI RACING 
TEAM

Adaptacja pomieszczeń biurowych 45 000 S
Wniosek niezasadny. Do realizacji zadania potrzebne jest opracowanie koncepcji modernizacji i 
remontów stadionu żużlowego, zgodnie z wnioskiem nr 422.   

429
Stowarzyszenie HAWI RACING 
TEAM

Uzupełnienie ogrodzenia wewnętrznego 5 000 S
Wniosek niezasadny ze względu na jednoczesny wniosek klubu o przygotowanie kompleksowej 
dokumentacji technicznej przebudowy stadionu. Dopiero wykonana dokumentacja da odpowiedź 
jakie prace modernizacyjne i na jaką wartość należy wykonać na obiekcie.

430
Stowarzyszenie HAWI RACING 
TEAM

Uzupełnienie ogrodzenia zewnętrznego 
od strony toru

5 000 S
Wniosek niezasadny ze względu na jednoczesny wniosek klubu o przygotowanie kompleksowej 
dokumentacji technicznej przebudowy stadionu. Dopiero wykonana dokumentacja da odpowiedź 
jakie prace modernizacyjne i na jaką wartość należy wykonać na obiekcie.

431
Stowarzyszenie HAWI RACING 
TEAM

Wymiana bramy głównej z wejściami na stadion S
Wniosek niezasadny ze względu na jednoczesny wniosek klubu o przygotowanie kompleksowej 
dokumentacji technicznej przebudowy stadionu. Dopiero wykonana dokumentacja da odpowiedź 
jakie prace modernizacyjne i na jaką wartość należy wykonać na obiekcie.

432
Stowarzyszenie HAWI RACING 
TEAM

Utwardzenie drogi ewakuacyjnej 25 000 S

Wniosek zasadny. Utwardzenie drogi ewakuacyjnej jest konieczne, bowiem obecnie stan drogi 
utrudnia poruszanie się samochodów, co może prowadzić do komplikacji przy ewentualnym 
wyjeździe pogotowia ze stadionu. Stan obecny utrudnia ponadto wejście kibiców na trybuny 
stadionu.

433
Stowarzyszenie HAWI RACING 
TEAM

Zakup kontenerów kasowych S
Wniosek niezasadny. Do realizacji zadania potrzebne jest opracowanie koncepcji modernizacji i 
remontów stadionu żużlowego, zgodnie z wnioskiem nr 422.   

434
Stowarzyszenie HAWI RACING 
TEAM

Nowe zasilanie energetyczne stadionu S
Wniosek niezasadny. Do realizacji zadania potrzebne jest opracowanie koncepcji modernizacji i 
remontów stadionu żużlowego, zgodnie z wnioskiem nr 422.   

435
Stowarzyszenie HAWI RACING 
TEAM

Uzupełnienie band okalających tor 5 000 5 000 S
Wniosek zasadny. Zadanie może być wykonane w ramach bieżących remontów obiektów 
sportowych.

436
Stowarzyszenie HAWI RACING 
TEAM

Przekazanie na stadion Quada S
Wniosek niezasadny. Czterokołowy pojazd ma być używany przez MOSiR m.in. jako mobilny 
nośnik reklamy. 

437
Stowarzyszenie HAWI RACING 
TEAM

Monitoring obiektu S
Wniosek niezasadny. Do realizacji zadania potrzebne jest opracowanie koncepcji modernizacji i 
remontów stadionu żużlowego, zgodnie z wnioskiem nr 422.   

438
Stowarzyszenie HAWI RACING 
TEAM

Przekazanie 1% z budżetu miasta na sport 7 000 000 5 500 000 S Wniosek zasadny. Realizacja w miarę możliwości finansowych.

439
Stowarzyszenie HAWI RACING 
TEAM

Szkółka żużlowa 300 000 S
Wniosek niezasadny. Środki na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży przyznawane są poprzez 
rozstrzygnięcie konkursu ofert organizowanego corocznie na ten cel. 

440
Stowarzyszenie HAWI RACING 
TEAM

Sport żużlowy 950 000 S
Wniosek niezasadny. Środki na uczestnictwo w rozgrywkach Polskiej Drugiej Ligi Żużlowej 
przyznawane będą poprzez rozstrzygnięcie wniosków do uchwały o wspieraniu finansowania 
sportu.

441
Stowarzyszenie HAWI RACING 
TEAM

Internet na stadionie S
Wniosek niezasadny. Do realizacji zadania potrzebne jest opracowanie koncepcji modernizacji i 
remontów stadionu żużlowego, zgodnie z wnioskiem nr 422.   

442 Marek Kawa - Radny Miasta Opola
Przybrzeżne bulwary przy Kanale Ulgi 
na Zaodrzu - przygotowanie koncepcji 
i dokumentacji

100 000 100 000 ITGK

Wniosek zasadny. Zagospodarowanie nadbrzeży Kanału Ulgi w znacznym stopniu podniosłoby 
atrakcyjność lewobrzeżnej części Opola. Zaprojektowanie i wykonanie kolejnych bulwarów 
poszerzyłoby ofertę rekreacyjną dla mieszkańców między innymi Zaodrza. Biorąc pod uwagę ilość 
osób korzystających z istniejących Bulwarów nad Odrą oczywistym jest konieczność tworzenia 
kolejnych Bulwarów spacerowych. 

443 Rada Dzielnicy Nowa Wieś Królewska
Wybudowanie kanalizacji deszczowej na ulicach 
Wyzwolenia, Paderewskiego i Einsteina

30 000
opracowanie 
dokumentacji,

570 000 
realizacja

MZD

Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po 
opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki 
na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania. Podane koszty zakładają budowę kanalizacji 
grawitacyjnej bez przepompowni wód opadowych.

444 Rada Dzielnicy Nowa Wieś Królewska
Wykonanie ekranów dźwiękochłonnych na 
stadionie żużlowym

250 000 S
Wniosek zasadny. Przy wcześniejszym opracowaniu koncepcji modernizacji i remontów stadionu 
żużlowego, zgodnie z wnioskiem nr 422.
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445 Rada Dzielnicy Nowa Wieś Królewska Remont nawierzchni ul. Napierskiego MZD
Wniosek zasadny. Remont nawierzchni ul. Napierskiego w 2016 roku będzie uzależniony od 
wysokości przyznanych środków na utrzymanie dróg w mieście. 

446 Rada Dzielnicy Nowa Wieś Królewska
Remont ulicy Kwiatowej pomiędzy 
ul. Pobożnego a Placem Kościelnym

MZD
Wniosek zasadny. Remont ulicy Kwiatowej pomiędzy ul. Pobożnego a Placem Kościelnym w 
2016 roku będzie uzależniony od wysokości przyznanych środków na utrzymanie dróg w mieście.

447 Rada Dzielnicy Nowa Wieś Królewska Remont nawierzchni ulicy Pandzy
75 500

opracowanie 
dokumentacji

MZD

Wniosek zasadny. Remont nawierzchni ulicy Pandzy w 2016 roku będzie uzależniony od 
wysokości przyznanych środków na utrzymanie dróg w mieście. Na zadanie  pn.: "Przebudowa ul. 
Pandzy i ul.Tuwima odc. od Bolka II do ul. Pandzy w Opolu" konieczne jest opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu 
inwestorskiego  można wnioskować o środki na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

448 Rada Dzielnicy Nowa Wieś Królewska Remont nawierzchni ulicy Tuwima
75 500

opracowanie 
dokumentacji

MZD

Wniosek zasadny. Remont nawierzchni ulicy Tuwima w 2016 roku będzie uzależniony od 
wysokości przyznanych środków na utrzymanie dróg w mieście.  Na zadanie  pn.: "Przebudowa 
ul. Pandzy i ul.Tuwima odc. od Bolka II do ul. Pandzy w Opolu" konieczne jest opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu 
inwestorskiego można wnioskować o środki na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

449 Rada Dzielnicy Nowa Wieś Królewska
Budowa boiska szkolnego przy ZSP 
Nr 2 w Opolu

700 000 OŚ

Wniosek zasadny. Stan nawierzchni boiska stanowi zagrożenie bezpieczeństwa uczniów szkoły 
korzystających z boiska w ramach zajęć wychowania fizycznego. Nawierzchnia wymaga pilnej 
naprawy, jednak pozostawienie nawierzchni asfaltowej jest bezcelowe. Obecnie stosowane są 
nawierzchnie poliuretanowe. Jest opracowana dokumentacja techniczna dla boiska 
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z wyposażeniem do gry w piłkę ręczną, futsal, 
koszykówkę, siatkówkę, badmintona i tenisa wraz z odwodnieniem płyty boiska, ogrodzeniem, 
piłkochwytami, oświetleniem i monitoringiem. Dokumentacja uwzględnia także wykonanie bieżni o 
nawierzchni poliuretanowej i skoczni w dal co dało by szkole możliwość prowadzenia dyscyplin 
lekkoatletycznych w ramach zajęć wychowania fizycznego. Taka modernizacja pozwoliłaby także 
na prowadzenie zawodów sportowych, spartakiad młodzieży i wielu innych zajęć propagujących 
uprawianie sportu i rekreacji przez dzieci. Ogólnodostępność boiska daje możliwość korzystania z 
obiektów kompleksu sportowego szkoły także lokalnej społeczności w godzinach pozalekcyjnych, 
weekendy i wakacje, a zastosowane oświetlenie wydłuża czas użytkowania.

450 Rada Dzielnicy Nowa Wieś Królewska Remont chodników przy ul. Solskiego 200 000 MZD
Wniosek zasadny. Remont chodników przy ul. Solskiego w 2016 roku będzie uzależniony od 
wysokości przyznanych środków na utrzymanie dróg w mieście.

451 Rada Dzielnicy Grudzice

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy 
ul. Strzeleckiej w Grudzicach 
i ul. Obrońców Stalingradu w Nowej Wsi 
Królewskiej

626 000
opracowanie 
dokumentacji,

15 630 000 
realizacja

MZD

Wniosek zasadny. Ul. Strzelecka i Obrońców Stalingradu zgodnie ze studium Kierunki rozwoju 
układu komunikacyjnego jako Trasa Strzelecka winna uzyskać przekrój 1×4. Miejski Zarząd Dróg  
w Opolu stwierdza, że proponowany wniosek jest bardzo zasadny i konieczny do przynajmniej 
częściowej realizacji (np. rozbudowa do przekroju 1×3). W ramach przebudowy zostanie 
uwzględniona budowa lub przebudowa pełnej infrastruktury technicznej znajdującej się w tych 
ulicach, obniżenie niwelety w obrębie Grudzic oraz budowa ciągów pieszo-rowerowych. Należy 
przewidzieć konieczność wycinki drzew wzdłuż całego odcinka. Z uwagi na zakres dokumentacji 
wskazane jest opracowanie wariantowej koncepcji przedstawiającej możliwości rozbudowy ww. 
ulic do trzech lub czterech pasów ruchu z uwzględnieniem postulowanych we wniosku 
lewoskrętów. Do wyceny przyjęto: ciąg pieszo-rowerowy szer. 2,5 m, jezdnia szer. 9,0 m (3 × 3,0 
m) i chodnik szer. 2,0 m.
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452 Rada Dzielnicy Grudzice
Realizacja istniejącego projektu budowy 
wielofunkcyjnego boiska sportowego 
przy PSP Nr 26 w Grudzicach

700 000 OŚ

Wniosek zasadny. Stan nawierzchni asfaltowej boiska stwarza zagrożenie bezpieczeństwa 
uczniów korzystających z boiska w ramach zajęć sportowych. Boisko wymaga naprawy lecz 
pozostawienie nawierzchni asfaltowej jest bezcelowe, obecnie stosuje się nawierzchnie 
poliuretanowe, które są zdecydowanie bardziej bezpieczne. Jest opracowana dokumentacja 
techniczna wykonania boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z odwodnieniem, 
ogrodzeniem, piłkochwytami, oświetleniem, monitoringiem i wyposażeniem do gry w piłkę ręczną, 
futsal, koszykówkę, siatkówkę, badmintona i tenisa. Ponadto dokumentacja ujmuje także 
wykonanie bieżni o nawierzchni poliuretanowej i skoczni w dal, obiekty te są obecnie 
nieużytkowane ze względu na ich stan, przywrócenie ich do stanu użytkowego pozwoli na 
zwiększenie możliwości prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Taki kompleks sportowy daje 
możliwości organizowania zawodów sportowych i różnego rodzaju zajęć sportowo-rekreacyjnych, 
z którego korzystać także będą mogli mieszkańcy lokalnej społeczności.

453 Rada Dzielnicy Grudzice
Budowa pełnowymiarowego trawiastego boiska 
piłkarskiego na potrzeby dzielnicy

3 000 000 S
Wniosek niezasadny. Obecnie na prywatnej działce nr 369/16 (dzielnica Grudzice) istnieje 
trawiaste boisko. Na korzystanie z boiska jest zgoda właściciela.

454 Rada Dzielnicy Grudzice Remont nawierzchni ul. Leśmiana 200 000 MZD
Wniosek zasadny. Zadanie zostanie wykonane w 2016 roku w przypadku uzyskania dodatkowych 
środków finansowych na utrzymanie dróg w mieście.

455 Rada Dzielnicy Grudzice Opracowanie budowy projektu hali sportowej
150 000

opracowanie 
dokumentacji

S
Wniosek zasadny. W pierwszej kolejności należy ustalić lokalizację oraz przygotować 
dokumentację techniczną. 

456 Rada Dzielnicy Grudzice
Utwardzenie ulic o nawierzchni gruntowej 
(fragment ul. Gombrowicza, 
ul. Przybyszewskiego, ul. Cybisa, ul. Staffa)

60 000 MZD
Wniosek zasadny. Utwardzenie ulic o nawierzchni gruntowej w 2016 roku będzie uzależnione od 
wysokości przyznanych środków na utrzymanie dróg w mieście.

457 Rada Dzielnicy Grudzice
Wykonanie kanalizacji deszczowej ulic Młodej 
Polski, Baczyńskiego, Cybisa, Gajcego 
Gałczyńskiego, Grochowiaka, Rydla

250 000
opracowanie 
dokumentacji,

5 900 000 
realizacja

MZD

Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej łącznie ok. 3 
km kanalizacji. Z uwagi na ukształtowanie terenu oraz poziom wód gruntowych może wystąpić 
konieczność budowy przepompowni wód opadowych oraz zbiornika retencyjnego z uwagi na 
wielkość odbiornika. Po opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego 
można wnioskować o środki na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania. Podane koszty 
zakładają budowę kanalizacji grawitacyjnej bez przepompowni wód opadowych.

458 Rada Dzielnicy Grudzice
Realizacja istniejącego projektu budowy 
ul. Cybisa

150 000
aktualizacja 

dokumentacji
MZD

Wniosek zasadny. Dokumentacja pn.: "Przebudowa ul. Cybisa w Opolu wraz z budową 
oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej" została opracowana w 2011 roku z wydaniem 
decyzji zrid, która utraciła ważność w 2014 roku, a tym samym dokumentacja wymaga 
aktualizacji. Po zaktualizowaniu dokumentacji można przystąpić do realizacji zadania.

459 Rada Dzielnicy Bierkowice

Opracowanie projektu i wykonanie remontu ulicy 
Sobótki z oświetleniem, odwodnieniem 
i chodnikiem, z przebudową połączenia tej ulicy z 
ulicą Wrocławską

I etap ok. 
2 000 000

130 000
opracowanie 
dokumentacji,

3 400 000 
realizacja

MZD

Wniosek zasadny jednak nie precyzuje odcinka wskazanego do realizacji w I etapie, dlatego 
ocena i szacunkowe koszty dotyczą całej ulicy. Konieczne jest opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej budowy drogi długości 940 m i szerokości 6,0 m wraz z chodnikiem, 
oświetleniem i odwodnieniem. Po opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu 
inwestorskiego można wnioskować o środki na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

460 Rada Dzielnicy Bierkowice
Opracowanie projektu i wykonanie remontu ulicy 
Bronicza z oświetleniem, odwodnieniem 
i chodnikiem

ok. 2 000 000

70 000
opracowanie 
dokumentacji,

1 500 000 
realizacja

MZD

Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi długości 
410 m i szerokości 6,0 m wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. Po opracowaniu 
dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki na jego 
realizację i przystąpić do realizacji zadania.

461 Rada Dzielnicy Bierkowice
Remont i oświetlenie odcinka ulicy Żerkowickiej, 
od mostu na Prószkówce do skrzyżowania 
z ulicą Sobótki

300 000 850 000 MZD
Wniosek zasadny. Dokumentacja remontu wskazanego odcinka, bez oświetlenia, została 
opracowana w 2014 roku. 

462 Rada Dzielnicy Bierkowice Budowa chodnika wzdłuż ul. Golachowskiego 100 000 100 000 MZD
Wniosek zasadny. Budowa chodnika wzdłuż ul. Golachowskiego w 2016 roku będzie uzależniona 
od wysokości przyznanych środków na utrzymanie dróg w mieście.
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463 Rada Dzielnicy Bierkowice

Powiększenie światła przepustu pod 
skrzyżowaniem ulic Etnografów i Pisankowej oraz 
dostosowanie przekroju rowów w celu 
umożliwienia odpływu zwiększonej ilości wody w 
związku z budową Osiedla Sady 
i odprowadzeniem stamtąd wód opadowych 
poprzez przepust do potoku Ryjec

100 000 150 000 MZD
Wniosek zasadny. Dokumentacja w posiadaniu MZD. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót 
budowlanych z dnia 1.12.2011 r. Konieczna jest aktualizacja dokumentacji.

464 Rada Dzielnicy Bierkowice
Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej 
z Żerkowicką i Etnografów

500 000
30 000

opracowanie 
dokumentacji

MZD

Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jednakże 
z uwagi na różnice kosztów pomiędzy budową sygnalizacji świetlnej a budową ronda wskazane 
jest opracowanie wariantowej koncepcji przedstawiającej obydwa rozwiązania z podaniem 
szacunkowych kosztów realizacji oraz analizą odziaływania na płynność ruchu. W oparciu o 
wykonaną koncepcję wnioskodawca winien dokonać wyboru docelowego rozwiązania, dla którego 
zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa i zrealizowane prace budowlane. 
Szacunkowy koszt realizacji możliwy do oszacowaniu po wyborze wariantu do realizacji.

465 Rada Dzielnicy Bierkowice

Przebudowa i poszerzenie do 1,5 m chodnika 
ulicy Wrocławskiej na odcinku od ulicy Etnografów 
do ulicy Sobótki, z uzupełnieniem końcowego 
odcinka chodnika po zachodniej stronie ulicy 
Bierkowickiej oraz budowa dodatkowego przejścia 
przez ul. Wrocławską po zachodniej stronie ulicy 
Bierkowickiej

500 000

30 000
opracowanie 
dokumentacji,

450 000 
realizacja

MZD

Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
wykonanie chodnika szerokości 1,5 m długości 870 m z odwodnienieniem bez oświetlenia. Po 
opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki 
na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania. 

466 Rada Dzielnicy Wróblin
Budowa świetlicy dzielnicowej przy ul. Gminnej, 
na działce oznaczonej nr 582/2

282 500 - koszt 
wzniesienia 

obiektu,
217 500 - cena 

kontenera o 
podwyższonym 

standardzie

350 000 K

Wniosek zasadny. Wróblin jest peryferyjną dzielnicą Opola, na terenie której brakuje filii miejskich 
instytucji kultury. Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom zwiększenie uczestnictwa w kulturze. 
Należy rozważyć problemy jakie powstaną z chwilą oddania do użytku świetlicy osiedlowej. 
Konieczne jest wskazanie przyszłego zarządcy obiektu oraz zabezpieczenie środków 
finansowych na jego utrzymanie. Koszt całorocznego utrzymania wraz z ubezpieczeniem obiektu, 
składającego się z kontenerów modułowych z częścią  sanitarną i socjalną, będzie dużym 
obciążeniem dla budżetu Miasta Opola.

467 Rada Dzielnicy Wróblin
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy 
Sołtysów

500 000 MZD

Wniosek zasadny. Dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach rozbudowy ul. 
Sołtysów na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Gminnej" jest opracowywana dokumentacja z 
planowanym terminem zakończenia w 2015 roku. Po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu 
decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, na podstawie kosztorysu inwestorskiego 
można wnioskować o środki na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

468 Rada Dzielnicy Wróblin
Utworzenie przejścia dla pieszych na ulicy 
Sobieskiego, przy przystanku autobusowym 
"Wróblin-Cmentarz"

MZD

Wniosek o utworzenie przejścia dla pieszych na ulicy Sobieskiego, przy przystanku autobusowym 
"Wróblin-Cmentarz" należy skierować do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy 
Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. Komisja ta 
wyda odpowiednią decyzję. 

469 Rada Dzielnicy Wróblin
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż 
ul. Budowlanych

2 500 000 MZD
Wniosek zasadny. Dokumentacja w posiadaniu MZD. Realizacja ścieżki przy ul. Budowlanych 
poprawi bezpieczeństwo nie tylko rowerzystów ale i pozostałych uczestników ruchu drogowego. 
Planowane rozpoczęcie realizacji zadania w 2015 roku.

470 Rada Dzielnicy Wróblin
Modernizacja i rozbudowa chodnika przy ulicy 
Gawędy

55 000
opracowanie 
dokumentacji

MZD

Wniosek zasadny. Zarząd Dróg Wojewódzkich przebuduje część ul. Gawędy w ramach budowy 
obwodnicy Dobrzenia Wielkiego. Na pozostałą część ulicy konieczne jest opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu decyzji 
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można 
wnioskować o środki na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.  

471 Rada Dzielnicy Wróblin

Budowa ekranów akustycznych na wiadukcie 
stanowiącym część nowo wybudowanego węzła 
komunikacyjnego nad obwodnicą północną Opola 
(ul. Sobieskiego)

MZD

Wniosek niezasadny. Wiadukt drogowy został wykonany zgodnie z zadaniem pn."Budowa węzła 
komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. 
Budowlanych-Sobieskiego) w Opolu". Dla zadania została opracowana dokumentacja techniczna, 
dla której uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej (ZRID). W ramach zadania wykonano wymagany, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, zakres budowy ekranów akustycznych.
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472 Rada Dzielnicy Wróblin

Uzupełnienie ulicznego oświetlenia we 
wskazanych lokalizacjach: na przystanku 
autobusowy na ulicy Sobieskiego, po stronie 
prowadzącej do Czarnowąs od Opola, na ulicy 
Wróblińskiej przy ostatnich zabudowaniach, na 
ulicy Gawędy, na odcinku od przepompowni 
ścieków do ul. Sobieskiego

950 000 ITGK

Wniosek zasadny. Zadanie to powinno zostać uwzględnione w zadaniu pn. Przebudowa ul. 
Sobieskiego wraz z ulicami bocznymi. Są to ul. Grodzka, ul. Osadnicza, ul. Wróblińska, ul. 
Gawędy, ul. Wiankowa. Ulice te posiadają energochłonne, wyeksploatowane oświetlenie, 
zlokalizowane na liniach energetycznych, którego parametry fotometryczne nie spełniają normy 
oświetleniowej. Oprawy świetlne znajdują się w złym stanie technicznym i są wyeksploatowane. 
Brak sprawnego oświetlenia powoduje brak poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

473 Rada Dzielnicy Wróblin
Oczyszczenie i uporządkowanie stawu wraz 
z otaczającym terenem przy ul. Gminnej

OŚ

Wniosek niezasadny. Staw przy ul. Gminnej leży na działce filii Publicznego Przedszkola Nr 8. Z 
uwagi na fakt, iż utrzymanie stawu nie należy do zadań statutowych Publicznego Przedszkola nr 8 
przy ul. Gminnej 1 trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury podziału działki nr 578 
obręb Wróblin i odwołania trwałego zarządu na części obejmującej przedmiotów teren. Po 
odwołaniu trwałego zarządu na działce ze stawem teren zostanie przekazany protokołem 
zdawczo-odbiorczym do zasobów Gminy Opole, a odpowiedzialny Wydział w Urzędzie Miasta 
Opola podejmie starania celem realizacji tego zadania.

474 Rada Dzielnicy Zakrzów
Wykonanie chodnika na ul. Ligudy od 
skrzyżowania z ul. Głowackiego do fermy

50 000
opracowanie 
dokumentacji,

850 000 
realizacja

MZD

Realizacja zadania w zakresie opisanym we wniosku jest niezasadna. Długość ulicy od ul. 
Głowackiego do końca budynków mieszkalnych wynosi 280 m, natomiast do fermy 380 m. 
Budowa chodnika z krawężnikiem przy braku kanalizacji deszczowej spowoduje powstanie 
jeszcze większych zastoisk wód opadowych oraz spływ wody zjazdami na posesje, co jest 
niezgodne z przepisami. Wykonanie chodnika musi być powiązane z budową kanalizacji 
deszczowej. Istniejąca kanalizacja deszczowa przebiega poza budynkami w odległości ok. 50 m 
od ulicy i wykonanie przyłączy do niej jest droższe od budowy kanalizacji wzdłuż ulicy. Szerokość 
pasa drogowego umożliwia poszerzenie jezdni w stronę budynków o numerach parzystych, stąd 
budowa chodnika przy jezdni od tej strony, w przypadku poszerzenia jezdni, spowoduje 
konieczność rozebrania tego chodnika, co ze względów technologicznych i ekonomicznych jest 
niezasadne. Od strony budynków o numerach nieparzystych odległość od jezdni do granicy pasa 
drogowego ulega zwężeniu do 1,2 m, podczas gdy przepisy określają szerokość chodnika na 1,5 
m. MZD w Opolu proponuje opracowanie dokumentacji rozbudowy ul. Ligudy na odcinku od ul. 
Głowackiego do fermy (odcinek 380 m) do szerokości 5,0 m z budową chodników wraz z 
odwodnieniem i oświetleniem ulicy.

475 Rada Dzielnicy Zakrzów
Wykonanie chodnika na ul. Prudnickiej 
od ul. Budowlanych do ul. Ptasiej

100 000 MZD
Wniosek zasadny. Wykonanie chodnika na ul. Prudnickiej od ul. Budowlanych do ul. Ptasiej w 
2016 roku będzie uzależnione od wysokości przyznanych środków na utrzymanie dróg w mieście.

476 Rada Dzielnicy Zakrzów
Wykonanie chodnika po jednej stronie ulicy 
na ul. Ptasiej

40 000 MZD
Wniosek zasadny. Wykonanie chodnika po jednej stronie ulicy Ptasiej w 2016 roku będzie 
uzależnione od wysokości przyznanych środków na utrzymanie dróg w mieście.

477 Rada Dzielnicy Zakrzów
Wykonanie chodnika po jednej stronie ulicy 
na ul. Tarnogórskiej

40 000 MZD
Wniosek zasadny. Wykonanie chodnika po jednej stronie ulicy Tarnogórskiej w 2016 roku będzie 
uzależnione od wysokości przyznanych środków na utrzymanie dróg w mieście.

478 Rada Dzielnicy Zakrzów
Wykonanie chodnika po jednej stronie ulicy 
na ul. Leśnicka

30 000 MZD
Wniosek zasadny. Wykonanie chodnika po jednej stronie ulicy Leśnickiej  w 2016 roku będzie 
uzależnione od wysokości przyznanych środków na utrzymanie dróg w mieście.

479 Rada Dzielnicy Zakrzów
Położenie asfaltu na ul. Chorzowskiej, 
na odcinku od szkoły do końca ulicy

100 000 MZD
Wniosek zasadny. Wymiana nawierzchni jezdni na ul. Chorzowskiej, na odcinku od szkoły do 
końca ulicy  w 2016 roku będzie uzależniona od wysokości przyznanych środków na utrzymanie 
dróg w mieście.

480 Rada Dzielnicy Zakrzów
Wykonanie ścieżki na ulicy rowerowej 
na ul. Kępskiej

50 000
opracowanie 
dokumentacji,

1 050 000 
realizacja

MZD

Wniosek zasadny. Wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Kępskiej w 2016 roku będzie uzależnione 
od wysokości przyznanych środków na utrzymanie dróg w mieście. Konieczne jest opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ścieżki rowerowej długości 1,26 km i 
szerokości 2,5 m.
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481 Rada Dzielnicy Zakrzów
Wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Harcerskiej, 
na odcinku od ul. Budowlanych do 
ul. Luboszyckiej

12 000
opracowanie 

koncepcji
MZD

Wniosek zasadny. Wzdłuż ul. Harcerskiej od przejazdu kolejowego do ul. Luboszyckiej zostało 
wykonane asfaltowe pobocze oddzielone od jezdni słupkami, umożliwiające przejazd rowerów. Na 
pozostałym odcinku, tj. od przejazdu kolejowego w stronę ul. Budowlanych odległość od jezdni do 
granicy pasa drogowego zmniejsza się do 1 m przy konieczności zachowania 1,5 m dla ścieżki 
jednokierunkowej lub 2,5 m dla ścieżki i chodnika. MZD w Opolu zaleca opracowanie koncepcji 
przedstawiającej możliwości techniczne i terenowe realizacji zadania. Decyzję odnośnie dalszej 
realizacji zadania można podjąć dopiero po zatwierdzeniu koncepcji.

482 Rada Dzielnicy Zakrzów
Wykonanie dokumentacji remontu ulicy 
i chodnika wraz z odwodnieniem 
- ul. Głowackiego

70 000                                         
opracowanie 
dokumentacji

MZD
Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po 
opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki 
na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania. 

483 Rada Dzielnicy Zakrzów
Remont odcinka ul. Mielęckiego, od ul. Portowej 
do skrzyżowania z ul. Ligudy

50 000 MZD
Wniosek zasadny. Remont odcinka ul. Mielęckiego, od ul. Portowej do skrzyżowania z ul. Ligudy 
w 2016 roku będzie uzależniony od wysokości przyznanych środków na utrzymanie dróg w 
mieście.

484 Rada Dzielnicy Zakrzów
Remont skrzyżowania ul. Ligudy 
z ul. Napierskiego

20 000 MZD
Wniosek zasadny. Remont skrzyżowania ul. Ligudy z ul. Napierskiego w 2016 roku będzie 
uzależniony od wysokości przyznanych środków na utrzymanie dróg w mieście.

485 Rada Dzielnicy Zakrzów
Położenie nawierzchni asfaltowej na 
ul. Wiśniowej

220 000 MZD
Wniosek zasadny. Wymiana nawierzchni jezdni na ul. Wiśniowej w 2016 roku będzie uzależniona 
od wysokości przyznanych środków na utrzymanie dróg w mieście.

486
Rada Dzielnicy 
Szczepanowice-Wójtowa Wieś

Rozbudowa remizy OSP Szczepanowice 3 300 000 ZK

Wniosek zasadny. Budynek jednostki OSP Opole-Szczepanowice przy ul. Stawowej 8 został 
zbudowany w 1928 r. z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola. W latach trzydziestych 
został adaptowany na działania ochotniczej straży pożarnej. Po powodzi w 1997 roku parter 
budynku został doraźnie wyremontowany, aby zapewnić podstawowe warunki do wykonywania 
zadań związanych z ochroną przeciwpożarową. Brak izolacji termicznej w gruncie powoduje 
nieustanne podciąganie wilgoci na wyższe kondygnacje budynku powodując korozję biologiczną. 
Budynek nie jest ocieplony, posiada nieszczelne okna i drzwi, w stropach izolację stanowi 
"szlaka" wysypana między legarami. Skutkiem tego jest mała efektywność energetyczna budynku, 
która zwiększa wysokość ponoszonych kosztów za wszystkie media. Budynek nie spełnia 
wymogów wentylacyjnych, przeciwpożarowych zawartych w przepisach prawa budowlanego. 
Również układ, rozmieszczenie pomieszczeń sanitarnych, wymiary kotłowni są niezgodne z 
wymaganiami technicznymi.

487
Rada Dzielnicy 
Szczepanowice-Wójtowa Wieś

Rewitalizacja terenów rekreacyjnych 
przylegających do Osiedla "Dambonia" 
- etap II, lub jego częściowe wykonanie

3 749 826 1 000 000 S
Wniosek niezasadny. Zadanie ujęte jest w budżecie miasta Opola na 2015 rok i w chwili obecnej 
jest w trakcie realizacji.

488
Rada Dzielnicy 
Szczepanowice-Wójtowa Wieś

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw 
i siłowni na świeżym powietrzu na terenie 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 
im. Henryka Sienkiewicza w Opolu

370 000 OŚ

Wniosek zasadny. Proponowane we wniosku wprowadzenie na terenie szkoły ogólnodostępnego 
placu zabaw i siłowni jest doskonałym uzupełnieniem dla realizowanego w tym roku 
ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal. Taki ogólnodostępny 
kompleks sportowo-rekreacyjny na  terenie szkoły pozwala na wszechstronne prowadzenie zajęć 
szkolnych dla uczniów i daje możliwość korzystania z tych obiektów mieszkańcom lokalnej 
społeczności oraz pozwala na organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych. Zadanie wymaga 
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

489
Rada Dzielnicy 
Szczepanowice-Wójtowa Wieś

Realizacja II etapu utworzenia tereny rekreacyjno-
sportowego u zbiegu ulic Franciszka Poliwody i 
Jana Kwoczka

160 000 162 000 S
Wniosek zasadny. Realizacja zadania umożliwi ukończenie inwestycji w dzielnicy 
Szczepanowice.

490
Rada Dzielnicy 
Szczepanowice-Wójtowa Wieś

Rewitalizacja terenu miejskiego pomiędzy blokami 
przy ul. Wojska Polskiego a torami kolejowymi 
PKP, nr działki 166101_1.0128.AR_35.2/10 w 
celu stworzenia miejsca przyjaznego 
mieszkańcom w każdym wieku poprzez 
utworzenie placu zabaw oraz miejsca wypoczynku 
i rekreacji ruchowej

MZLK/S
Wniosek niezasadny. Działka 2/10 km 35, obręb 0128 w części należy do osoby prywatnej, w 
związku z czym należałoby dokonać wykupu tej części działki, tak aby w całości działka była 
własnością Gminy.

491
Rada Dzielnicy 
Szczepanowice-Wójtowa Wieś

Kontynuacja remontu nawierzchni jezdni oraz 
chodnika przy ul. Stawowej

MZD
Kontynuacja remontu nawierzchni jezdni oraz chodnika przy ul. Stawowej zostanie wykonana w 
2015 roku.
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492
Rada Dzielnicy 
Szczepanowice-Wójtowa Wieś

Wykonanie przejścia dla pieszych 
na ul. Krapkowickiej w ciągu ulicy Odrodzenia w 
celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszych 
na wyspę Bolko

MZD
Przejście dla pieszych na ul. Krapkowickiej w ciągu ulicy Odrodzenia zostanie wykonane w 2015 
roku.

493
Rada Dzielnicy 
Szczepanowice-Wójtowa Wieś

Remont chodnika wzdłuż ulicy Dambonia 
od nr 29 do pętli autobusowej MZK 
i wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych

MZD

Na chodniku wzdłuż ulicy Dambonia od nr 29 do pętli autobusowej MZK zostanie wykonany   
remont cząstkowy w ramach bieżącego utrzymania dróg. Remont cząstkowy nawierzchni ma na 
celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu  pojazdów i pieszych. Na 
wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych konieczne jest opracowanie dokumentacji 
technicznej.

494
Rada Dzielnicy 
Szczepanowice-Wójtowa Wieś

Remont chodnika od skrzyżowania Wojska 
Polskiego-Niemodlińska w kierunku dworca 
kolejowego Opole Zachód

100 000 MZD
Wniosek zasadny. Remont chodnika od skrzyżowania Wojska Polskiego-Niemodlińska w 
kierunku dworca kolejowego Opole Zachód w 2016 roku będzie uzależniony od wysokości 
przyznanych środków na utrzymanie dróg w mieście.

495
Rada Dzielnicy 
Szczepanowice-Wójtowa Wieś

Modernizacja przejścia dla pieszych na ulicy 
Prószkowskiej przy PSP Nr 28 - montaż 
sygnalizacji świetlnej

MZD

Wniosek w sprawie modernizacji przejścia dla pieszych przy PSP Nr 28 w Opolu należy 
skierować do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Wydziale Infrastruktury 
Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. Komisja ta wyda odpowiednią 
decyzję. 

496
Rada Dzielnicy 
Szczepanowice-Wójtowa Wieś

Wykonanie centrum przesiadkowego przy zbiegu 
ulic Niemodlińskiej i Domańskiego oraz 
zagospodarowanie przyległego terenu

KMTZ

Wniosek zasadny. Budowa centrum przesiadkowego w okolicy stacji kolejowej Opole Zachodnie 
jest uzasadniona, ponieważ umożliwi pasażerom dojeżdżającym do Opola łatwą przesiadkę 
pomiędzy różnymi środkami transportu (pociąg, autobus komunikacji regionalnej, autobus 
komunikacji miejskiej, samochód, rower). Projekt stanowi ważny element realizacji polityki 
zrównoważonego transportu i ma zachęcić mieszkańców Opola i Aglomeracji Opolskiej do 
korzystania z transportu zbiorowego oraz rowerów. Miasto Opole w chwili obecnej przygotowuje 
koncepcję budowy centrum przesiadkowego. Jego realizacja planowana jest na najbliższe lata. 
Projekt ma zostać sfinansowany przy wykorzystaniu środków z budżetu Unii Europejskiej w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

497
Rada Dzielnicy 
Szczepanowice-Wójtowa Wieś

Remont pomników na cmentarzach przy ulicach 
Wyszomirskiego oraz Niemodlińskiej 
poświęconych poległym w czasie I i II Wojny 
Światowej

30 000 ITGK

Wniosek zasadny. Na działce nr 28, k.m. 22 obręb Wójtowa Wieś znajduje się pomnik poległych 
w I wojnie światowej z przyłączonymi tablicami poległych w latach 1939-1945. Pomnik znajduje 
się poza ogrodzeniem cmentarza, ale na działce stanowiącej cmentarz, należącej do Gminy 
Opole. Odnowienia wymaga elewacja pomnika i tablice imienne z I wojny światowej. Na 
cmentarzu komunalnym przy ul. Niemodlińskiej jest betonowy pomnik - krzyż z inskrypcją 
"Uprasza się o pobożne Ojcze Nasz i Zdrowaś Marya za dusze zmarłych". Istniejący pomnik 
wymaga dużych nakładów finansowych na jego odnowienie, występują liczne spękania i ubytki w 
pomniku. Na tym cmentarzu nie ma innego pomnika poświęconego ofiarom I i II wojny światowej.

498
Rada Dzielnicy 
Szczepanowice-Wójtowa Wieś

Dokończenie chodnika i oświetlenia oraz ścieżki 
rowerowej wzdłuż ul. Krapkowickiej

20 000
opracowanie 

koncepcji
MZD

Wniosek zasadny. Istniejący ciąg pieszo-rowerowy kończy się przy ul. Parkowej. Odcinek od ul. 
Parkowej do skrzyżowania przy stacji benzynowej  wymaga usunięcia dużej ilości drzew lub 
wejścia w tereny prywatne. Koszt usunięcia drzew jest wyższy od kosztów budowy ścieżki 
natomiast wejście w teren poza drzewami oznacza wyjście z pasa drogowego i konieczność 
wykupu pasa działek prywatnych, co w przypadku braku zgody wszystkich właścicieli nie daje 
gwarancji budowy ścieżki. Odcinek od skrzyżowania przy stacji benzynowej do ul. Odrodzenia 
pozwala na wykonanie ścieżki rowerowej z koniecznością podjęcia decyzji odnośnie strony ulicy 
po której będzie ona prowadzona. Ponieważ wnioskodawca nie określił punktu zakończenia 
chodnika i ścieżki rowerowej, MZD w Opolu proponuje opracowanie koncepcji wskazującej 
możliwe warianty budowy chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Parkowej do ul. Odrodzenia z 
przedstawieniem szacunkowych kosztów. Opracowana koncepcja będzie stanowiła podstawę do 
określenia zakresu dalszych prac. Szacunkowy koszt realizacji robót będzie możliwy dopiero po 
zatwierdzeniu wariantu do realizacji.

499
Rada Dzielnicy 
Szczepanowice-Wójtowa Wieś

Wykonanie dokumentacji remontu ul. Kwoczka MZD
Wniosek zasadny. Aktualnie opracowywany projekt przebudowy ul. Kwoczka. Realizacja zadania 
przewidziana jest w 2016 roku przy współudziale środków z budżetu państwa w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

500
Rada Dzielnicy 
Szczepanowice-Wójtowa Wieś

Wyrównanie i utwardzenie dróg transportu 
rolnego na terenie Dzielnicy

100 000 MZD
Wniosek zasadny. Utwardzenie dróg transportu rolnego na terenie Dzielnicy w 2016 roku będzie 
uzależnione od wysokości przyznanych środków na utrzymanie dróg w mieście.
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501 Rada Dzielnicy Grotowice
Dokończenie przebudowy ul. Złotej wraz 
z wykonaniem chodników i miejsc parkingowych

1 500 000 MZD

Wniosek zasadny. Realizację zadania rozpoczęto w 2006 roku i kontynuowano, z przerwami do 
2014 roku. Zły stan nawierzchni, brak chodników i miejsc parkingowych znacząco utrudnia 
funkcjonowanie mieszkańców na osiedlu. W ramach posiadanej dokumentacji do wykonania 
pozostała część ul. Złotej i Niklowa.

502 Rada Dzielnicy Grotowice

Wykonanie projektu drogi od ul. Oświęcimskiej do 
ul. Niklowej wzdłuż działki nr 750 wraz z ciągiem 
pieszym oraz rowerowym do drogi o oznaczeniu 
8KDX

30 000
opracowanie 
dokumentacji,

500 000 
realizacja

MZD

Wniosek zasadny. Realizacja zadania pn.: "Wykonanie projektu drogi od ul. Oświęcimskiej do ul. 
Niklowej wzdłuż działki nr 750 wraz z ciągiem pieszym oraz rowerowym do drogi o oznaczeniu 
8KDX" jest możliwa po wykonaniu drogi w rejonie zjazdu na teren Parku Przemysłowego 
Metalchem.

503 Rada Dzielnicy Grotowice
Remont ul. Oświęcimskiej na odcinku 
ul. Metalowa - stacja Tauron

MZD

Wniosek zasadny. Dokumentacja techniczna jest opracowana. W 2015 roku zostanie wykonany 
remont nawierzchni chodników i jezdni ul. Popiełuszki na odcinku od hurtowni "Gaja" do 
skrzyżowania ulic Gorzołki i Oświęcimskiej oraz 2 odcinki przy ul. Oświęcimskiej. Pierwszy 
odcinek to od stacji Tauron do pierwszego wjazdu na osiedle Metalchem oraz drugi odcinek to od 
ul. Metalowej do zatok autobusowych  na wysokości ul. Złotej. Pozostały odcinek zostanie 
wykonany w przypadku uzyskania dodatkowych środków inwestycyjnych w 2016 roku.

504 Rada Dzielnicy Grotowice
Wylanie dywanika asfaltowego na ul. Górniczej 
w Opolu-Grotowicach

60 000 MZD
Wniosek zasadny. Wykonanie tego zadania uzależnione jest od wysokości przyznanych środków 
na utrzymanie dróg w 2016 roku.

505 Rada Dzielnicy Grotowice
Wylanie dywanika asfaltowego na ul. Hutniczej 
w Opolu-Grotowicach

75 000 MZD
Wniosek zasadny. Wykonanie tego zadania uzależnione jest od wysokości przyznanych środków 
na utrzymanie dróg w 2016 roku.

506 Rada Dzielnicy Grotowice

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla 
pieszych w okolicach przystanków autobusowych 
poprzez ustawienie sygnalizacji świetlnej S-1 
wzbudzeniowej 
na ul. Oświęcimskiej 84, ul. Oświęcimskiej 200, 
ul. Oświęcimska-Złota

MZD

Wniosek o  ustawienie sygnalizacji świetlnej S-1 wzbudzeniowej na ul. Oświęcimskiej 84, ul. 
Oświęcimskiej 200, ul. Oświęcimska - Złota należy skierować do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego przy Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Opola. Komisja ta wyda odpowiednią decyzję.

507 Rada Dzielnicy Grotowice

Opracowanie kompleksowych prac planistycznych 
w zakresie budowy infrastruktury na ulicach 
Platynowej, Gwarków i Miedzianej (Opracowanie 
dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulic, 
opracowanie i wykonanie kanalizacji burzowej, 
utwardzenie ul. Platynowej i ul. Gwarków)

80 000
opracowanie 
dokumentacji

MZD
Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po 
opracowaniu dokumentacji można przystąpić do realizacji zadania.

508 Rada Dzielnicy Grotowice Doświetlenie ul. Metalowej 60 000 ITGK

Wniosek zasadny. Ulica Metalowa jest drogą łączącą ul. Oświęcimską z osiedlem przy ul. Złota - 
Srebrna i nie posiada oświetlenia ulicznego na odcinku  200 mb). Panujący na tej ulicy dość duży 
ruch pieszy i samochodowy oraz brak chodników powodują, że poruszanie się tam po zmierzchu 
jest niebezpieczne. W celu poprawy bezpieczeństwa na tej ulicy należałoby również wybudować 
nowe oświetlenie na odcinku 200m.

509 Rada Dzielnicy Grotowice
Uzbrojenie działek w Opolu-Grotowicach 
nr od 806/2 do 806/29

GN
Wniosek zasadny. Uzbrojenie przedmiotowego terenu opiniujemy pozytywnie, gdyż wydzielono 26 
działek budowlanych, które po wykonaniu drogi i uzbrojenia zostaną wyznaczone do sprzedaży w 
drodze przetargu. 

510 Rada Dzielnicy Grotowice
Zagospodarowanie terenów w Opolu-Grotowicach 
na działkach 740,739 oraz 724

BAM/S
Wniosek zasadny. Wnioskodawca ubiega się o kontynuację zagospodarowania terenu na cele 
rekreacyjno-sportowe. Nie został określony szczegółowy zakres inwestycji oraz koszt.
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511 Rada Dzielnicy Grotowice
Utworzenie reprezentacyjnego wyjazdu na tereny 
przemysłowe Parku Przemysłowego Metalchem

940 000 MZD

Wniosek niezasadny. Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji budowy i rozbudowy 
infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem, która zakłada likwidację 
przejazdu transportu ciężkiego przez osiedle mieszkaniowe poprzez przeniesienie go na nowy 
wjazd w lokalizacji wskazanej w złożonych wnioskach. Dla zrealizowania zakresu określonego we 
wnioskach należy wybudować 145 m drogi R-S wraz z przebudową skrzyżowania z ul. 
Oświęcimską oraz budową skrzyżowań z nowymi drogami O-D i M-N w zakresie 20÷30 m od osi 
drogi R-S. Budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych bez przebudowy dróg, z którymi te ciągi 
są powiązane jest niezasadna gdyż przebudowa dróg spowoduje zniszczenie przylegających do 
nich odcinków, a tym samym poniesienie dodatkowych kosztów.

512 Rada Dzielnicy Grotowice
Zamontowanie przy wjeździe na teren PPM 
pylonu z ekranem LED 

64 000 GI

Wniosek zasadny. Park Przemysłowy Metalchem jest jednym z najważniejszych obszarów 
rozwoju gospodarczego miasta. Ulokowane są tam firmy zatrudniające dużą ilość pracowników, 
przyciągające podwykonawców i rozpoznawalne w skali międzynarodowej. Jest niezmiernie 
ważne, aby rozwijać ten obszar i pozyskiwać kolejne firmy tworzące nowe miejsca pracy. Znajduję 
się tam podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która w najbliższym czasie 
będzie powiększona. Aktualnie oznakowanie zakładów znajdujących się w tym rejonie jest 
chaotyczne i nieestetyczne. Stowarzyszenie Park Przemysłowy Metalchem zaproponowało 
uporządkowanie tych oznaczeń i zastąpienie ich jednym pylonem informacyjnym z nazwami 
wszystkich firm ulokowanych na terenie Metalchemu. Jest to rozwiązanie optymalne ponieważ 
porządkuje ten rejon. Pokazuje również profesjonalny wymiar oferty inwestycyjnej Miasta, już 
poprzez samo oznaczenia terenów inwestycyjnych. W tym kontekście ważne jest również 
zaprezentowanie, firm które już zainwestowały w Opolu i rozwijają tu swoje biznesy. Jest to 
kolejny argument potwierdzający w oczach potencjalnych inwestorów słuszność decyzji o 
lokowaniu tu swojej działalności, ze względu na ilość firm, które już wykorzystały potencjał 
biznesowy Opola. Stowarzyszenie sugeruje jednak umieszczenie pylonu w wersji klasycznej bez 
ekranu LED, jedynie z nazwami firm. Szacowana wartość zadania dotyczy pylonu z oznaczeniami 
firm bez ekranu LED.

513 Rada Dzielnicy Grotowice
Wydłużenie kursów linii 8 i 12 do przystanku 
Grotowice pętla

220 000 KMTZ

Wniosek zasadny. Skrócenie wybranych kursów linii numer 8 i 12 do przystanku "Grotowice-
Żelazna" ogranicza dostępność komunikacyjną części dzielnicy Grotowice. Zaproponowane przez 
Zarząd Dzielnicy rozwiązanie przyczyni się również do poprawy czytelności linii (obecnie 
pasażerowie jadący od centrum do Grotowic bywają zdezorientowani, do którego przystanku 
dojadą, a wsiadający na przystanku "Grotowice-Żelazna" w kierunku do miasta muszą korzystać z 
dwóch różnych przystanków oddalonych od siebie o kilkanaście metrów). Ponadto zmiana ta 
mogłaby zachęcić mieszkańców Grotowic do korzystania z komunikacji miejskiej zamiast z 
prywatnych samochodów osobowych.

514 Rada Dzielnicy Grotowice
Wykonanie kompleksowej oceny oddziaływań 
strefy przemysłowej Metalchem na środowisko 
mieszkaniowe

250 000 OSR

Wniosek zasadny. Na zlecenie Miasta Opola opracowana została „Analiza gospodarcza oraz 
przestrzenna wraz z elementami analizy społecznej części obrębów ewidencyjnych Groszowic i 
Grotowic w tym Parku Przemysłowego Metalchem”. W ramach ww. Analizy przeprowadzono 
wstępną ocenę stanu środowiska na terenie objętym opracowaniem. Ponadto z uwagi na 
położenie zabudowy mieszkaniowej w pobliżu kompleksu przemysłowego Metalchem, w roku 
2016 Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zaplanował przeprowadzenie kontroli 
poszczególnych instalacji działających na terenie ww. kompleksu. Jednocześnie w 2016 r. 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Opola, w przypadku pozyskania funduszy ze 
środków zewnętrznych, planuje nawiązać współpracę ze środowiskiem naukowym, w celu 
przeprowadzenia kompleksowych pomiarów zanieczyszczeń powietrza i hałasu w środowisku w 
rejonie Parku Przemysłowego Metalchem, aby ocenić czy i w jaki sposób Park Przemysłowy 
Metalchem oddziałuje na pobliskie osiedle mieszkaniowe. W tym celu w 2016 r. powinny odbyć 
się pomiary, ewentualnie jeszcze przez część 2017 r., aby następnie pod koniec 2017 r., po 
przeprowadzeniu szczegółowych analiz, wykonać kompleksową ocenę oddziaływania na 
środowisko.
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515 Rada Dzielnicy Grotowice
Rewitalizacja terenów zielonych z wydzieleniem 
miejsc parkingowych na terenie działki 733 
obrębu Grotowice

MZLK

Wniosek zasadny. Na terenie przy ul. Złotej i Srebrnej znajduje się duża ilość zieleni, zarówno 
wysokiej jak i niskiej oraz ogólnodostępny plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ze 
względu na duży obszar jaki zajmuje zieleń, biorąc pod uwagę olbrzymi potencjał sposobu 
zagospodarowania terenu, zasadnym jest wykorzystanie części terenu jako miejsca postojowe.

516 Rada Dzielnicy Grotowice

Budowa ronda lub innego rozwiązania 
ułatwiającego zjazdy oraz wjazdy na 
ul. Oświęcimską na wysokości wjazdu/zjazdu 
z terenów przemysłowych Parku Przemysłowego 
Metalchem

MZD
Wniosek niezasadny. Budowa wspólnego ronda dla wjazdów na teren Parku Przemysłowego 
Metalchem w Opolu-Grotowicach, może być zrealizowana przy wykonaniu obwodnicy wschodniej 
miasta Opola.

517 Rada Dzielnicy Grotowice Przebudowa ul. Niklowej 500 000 MZD

Wniosek zasadny. Realizację zadania rozpoczęto w 2006 roku i kontynuowano, z przerwami do 
2014 roku. Zły stan nawierzchni, brak chodników i miejsc parkingowych znacząco utrudnia 
funkcjonowanie mieszkańców na osiedlu. W ramach posiadanej dokumentacji do wykonania 
pozostała część ul. Złotej i Niklowa.

518 Rada Dzielnicy Groszowice

Wykonanie projektu i przebudowy drogi 
wojewódzkiej 423 na odcinku od Przedszkola 
Nr 22 na ul. Popiełuszki do nr 1 
ul. Oświęcimskiej wraz z chodnikami

1 800 000 2 000 000 MZD
Wniosek zasadny. Dokumentacja techniczna jest opracowana i zadanie zostanie wykonane w 
zależności od wysokości przyznanych  środków finansowych.

519 Rada Dzielnicy Groszowice
Budowa kanalizacji deszczowej na 
ul. Kredytowej oraz odbudowa drogi

120 000

35 000
opracowanie 
dokumentacji,

760 000 
realizacja

MZD

Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po opracowaniu 
dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki na jego 
realizację i przystąpić do realizacji zadania. Podane koszty zakładają budowę kanalizacji 
grawitacyjnej bez przepompowni wód opadowych.

520 Rada Dzielnicy Groszowice

Budowa drugiej nitki kanalizacji deszczowej 
odprowadzającej wody deszczowe 
z ul. Oświęcimskiej dalej ulicami Rudzkiego, 
Podbornej, Przewozowej do kolektora na 
ul. Brzegowej

2 200 000 1 200 000 ITGK

Wniosek zasadny. Proponowane zadanie byłoby kontynuacją budowy kanalizacji deszczowej w 
dzielnicy Groszowice w Opolu - w zakresie ulic: Przewozowej, Podbornej i Rudzkiego. Budowa 
kanalizacji deszczowej w ww. ulicach zamknęłaby zadanie inwestycyjne pn. odwodnienie ulicy 
Oświęcimskiej w Opolu - od ulicy Dunikowskiego do stacji Turon wraz z budową przepompowni 
wód deszczowych.

521 Rada Dzielnicy Groszowice
Wykonanie projektu i przebudowy drogi 
wojewódzkiej na odcinku od Zakładu Tauron 
Dystrybucja do ul. Metalowej

30 000 MZD

Wniosek zasadny. Dokumentacja techniczna jest opracowana. W 2015 roku zostanie wykonany 
remont nawierzchni chodników i jezdni ul. Popiełuszki na odcinku od hurtowni "Gaja" do 
skrzyżowania ulic Gorzołki i Oświęcimskiej oraz 2 odcinki przy ul. Oświęcimskiej . Pierwszy 
odcinek to od stacji Tauron do pierwszego wjazdu na osiedle Metalchem oraz drugi odcinek to od 
ul. Metalowej do zatok autobusowych  na wysokości ul. Złotej. Pozostały odcinek zostanie 
wykonany w przypadku uzyskania dodatkowych środków inwestycyjnych w 2016 roku.

522 Rada Dzielnicy Groszowice
Termomodernizacja budynku "B" Publicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 24

120 000 OŚ

Wniosek zasadny. W celu polepszenia warunków cieplnych budynku, należy wykonać 
termomodernizację budynku "B". Realizacja termomodernizacji jest możliwa po sporządzeniu 
audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku. Modernizacja 
budynku przewidziana jest w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego do 
2020 roku.

523 Rada Dzielnicy Groszowice
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Frankiewicza 
w kierunku dzielnicy Malina - lewa strona

130 000

18 000
opracowanie 
dokumentacji,

160 000 
realizacja

MZD

Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
wykonanie ścieżki rowerowej szerokości 1,5 m długości 250 m z odwodnienieniem bez 
oświetlenia. Po opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można 
wnioskować o środki na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania.

524 Rada Dzielnicy Groszowice
Przebudowa chodnika na ul. Popiełuszki - strona 
prawa, w kierunku do Opola

250 000 MZD
Remont chodnika przy ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Gorzołki do hurtowni "Gaja" zostanie 
wykonany w 2015 roku.
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525 Rada Dzielnicy Groszowice

Wykonanie progów zwalniających na ulicy 
Dunikowskiego oraz ustanowienie na ulicach 
Jaronia, Dunikowskiego, Rzecznej, Przelotowej, 
Majowej. Powszechnej, Semaforowej i Szerokiej 
strefy zamieszkania i wyznaczenie na tych ulicach 
(w okolicach wjazdów na posesje) oraz 
odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe 
miejsc/stref postojowych

30 000 MZD

Wniosek o wykonanie progów zwalniających na ulicy Dunikowskiego oraz ustanowienie na 
ulicach Jaronia, Dunikowskiego, Rzecznej, Przelotowej, Majowej, Powszechnej, Semaforowej i 
Szerokiej strefy zamieszkania - należy skierować do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
przy Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. Komisja 
ta wyda odpowiednią decyzję.

526 Rada Dzielnicy Groszowice
Wykonanie projektów przebudowy ul. Kasperka 
wraz z chodnikiem i oświetleniem

23 000

27 000
opracowanie 
dokumentacji,

510 000 
realizacja

MZD

Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na 
wykonanie drogi długości 140 m z odwodnienieniem i oświetleniem. Po opracowaniu 
dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki na jego 
realizację i przystąpić do realizacji zadania.

527 Krystyna Bernadiuk Modernizacja ul. Dobrej 
40 000                                         

opracowanie 
dokumentacji

MZD
Wniosek zasadny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po 
opracowaniu dokumentacji, na podstawie kosztorysu inwestorskiego można wnioskować o środki 
na jego realizację i przystąpić do realizacji zadania. 

* - legenda:
MOSIR  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
MZD  - Miejski Zarząd Dróg w Opolu
MZLK  - Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
Urząd Miasta Opola:
B  - Wydział Budżetu
BAM - Biuro Architekta Miejskiego
BRM - Biuro Rady Miasta
CDO - Centrum Dialogu Obywatelskiego
GI - Wydział Gospodarki i Innowacji
GN - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
I  - Wydział Informatyki
IM - Wydział Inwestycji Miejskich
ITGK  - Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 
K  - Wydział Kultury
KMTZ - Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
L - Wydział Lokalowy
OSR  - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
OŚ - Wydział Oświaty
PNK - Pełnomocnik ds. Nadzoru Korporacyjnego
PS  - Wydział Polityki Społecznej 
S - Wydział Sportu
ZK  - Wydział Zarządzania Kryzysowego 
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