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Protokół

z zebra ni a wiejski ego przeprowadzonego dnia 2L-O2-żO17 r,

godz. 1700 w Wyszkowie Śląskim

Dnia 2:t_o2_żoL7r. z inicjatywy Sottys Wyszkowa śląskiego zostało zwołane zebranie wiejskie

w n astępujących sprawach:

1. Remont świetlicy wiejskiej,

2. Budowa dróg gminnych w sołectwie,

3. Stanowisko Gminy Nysa w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej,

4, Sprawy różne.

w zebraniu udział wzięli pan kordian kolbiarz Burmistrz Nysy, kpt. wojciech zwardoń

doradca Burmistrza, i zgromadzeni mieszkańcy wg. załączonej Iisty obecności,

ZebranierozpoczęłaPaniSołtysktóraprzywitaławszystkichzgromadzonychnazebraniu,

a także gości zaproszonych dziękując jednocześnie za liczne przybycie, Niewątpliwie miłym

akcentembyłowręczenieprzezBurmistrzadlaPaniSottysGratulacjiibukietukwiatówza

Wy8ranąwBudżecieobywatelskimna2o7.1rok,cozostałoprzezmieszkańcównagrodzone

brawami.

Następnie zgodnie z w/w sprawami na zebraniu mieszkańcy zadawali pytania do Burmistrza

Nysy:

1. Pani Janina Bosak- Sołtys Wyszkowa Śląskiego- zapytała czy w roku 2017 mieszkańcy

doczekają się długo oczekiwanego remontu świetlicy wiejskiej,

Burmistrz Nysy zapewnił że remont świetlicy będzie w 2017 roku ze środków

gminnych.

2. Pani l a zam. Wyszków Śląski - zapytała się kiedy doczeka się budowy

drogi gminnej dz. 183 która ,jest w bardzo złym stanie, o nawierzchni gruntowej,

informując, że w 2O15r. na spotkaniu z mieszkańcami Burmistrz obiecał że wykonany

zostanie projekt budowy drogi i budowa, do dnia dzisiejszego ani odpowiedzi, ani

realizacji, z roku na rok nie jest to zadanie ujęte w budżecie,
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w odpowiedzi Burmistrz Nysy zapewnił, że zajmie się tą sprawą i na pewno zadanie

zostanie zrealizowane W tej kadencji,

3, Pani zam, Wyszków Śląski - wystąpiła z zapytaniem dot, przebudowy

drogi wojewódzkie1 nr.407 w obrębie miejscowości wraz z budową chodnika od

świetlicy do boiska spoitowego, Poinformowata, że od kilkunastu lat przedstawiciele

sołectwa wnioskują do Marszałka Województwa Opolskiego i Zarządu Drog

wojewódzkich w opolu w sprawle tej drogi, ale z roku na rok jesteśmy pomilani,

pomimo że w chwili obecnej jest bardzo duży ruch, a gdy w 2017 roku zostanie

otwartaobwodnicamiastaNysaruchbędziejeszczegorszyponieważcałytransport

do strefy w Nysie będzie skierowany z ronda obwodnicy przez miejscowość, W chwili

obecnej droga jest w bardzo złym stanie technicznym, po opadach deszczu robi się

jezioro, a chodnik się zapada itd, Wnioskująca nawiązała również do spotkania

zmieszkańcamiW2015r.Wtedyteżtentematbyłporuszany,iWtedyBurmistrzmiał

zorganizować spotkanie Marszałka, Radnych Sejmiku, przedstawicieli ZDW w Opolu z

mieszkańcami, ale do dnia dzisielszego spotkanie nie zostało zorganizowane, Został

odczytany również wniosek w sprawie budowy nowej drogi wojewódzkiej, co

zbulwersowało mieszkańców że gmina nie wnioskuje w sprawie przebudowy drogi

wojewódzkiej nr, 407,

4. Pan zam. Wyszków Śląski- wystąpił również z zapytaniem do

Burmistrza Nysy w sprawie drogi wojewódzkiej, informu,jąc że jak 14 lat temu

wprowadzał się to Wyszków Śląski był oazą spokoju, a teraz to autostrada,

Zapadająca się droga, koleiny po których jeżdźą samochody powodu,ją wstrzą5y w

domach, ściany pękają, a pomiędzy godz, 300 a 600 wstrząsy 5ą przeo8romne

ponieważ jedzie najwięce] samochodów ciężarowych,

W odpowiedzi na oba zapytania Burmistrz twierdzi, że to Marszałek Województwa

występuje do Burmistrza z wnioskiem jakie drogi budować, ponieważ ma katalog dróg,

stwierdziłaże,zgodniezUchwałąZarząduWo]ewództwaopolskiego

Nr żg7 olżo1-2 z dnia 20 listopada 2oI7 zadania takie jak przebudowa drogi, czy remont

chodnika mogą zostać zrealizowane pod warunkiem złożenia, do 31 sierpnia danego

roku, przez]ednostkę samorządu terytorialnego stosownego wniosku, Po wymianie zdań

Burmi5trz Nysy zadeklarował, że zwoła spotkanie z Radnymi Sejmiku Wojewódzkiego



z terenu Powiatu Nyskiego, w sprawie przebudowy drogi wojewódzkie,| w Wyszkowie

Śląskim.

Mieszkańcy obecni na zebraniu poinformowali, że.jak nic w najbliższym czasie się nie

wyjaśni, to zaraz po otwarciu obwodnicy zorganizują strajk b|okując obwodnicę,

5. Pani zam. Wyszków Ś|ąski zgłosiła sprawę dot. rozkładu,jazdy

Iinii 5 zaznaczając, że pomimo że przy drodze stoi znak to kierowcy jadą z Nysy do

Wyszkowa Ś|, Się nie zatrzYmują, a jadąc z Wyszkowa Ś|. do t'lysy po drUgiej stronie

a utob us się Zatrzym u.je.

Dnia 9-01-2017r. zostało wysłane pismo do MZK w tej sprawie ale do dnia

d z isiejszego brak odpowiedzi.

6. poruszyła temat środków funduszu sołeckiego ze względu na niską

kwotę która przypada na sołectwa argumentując, że np. Urząd Miejski w Nysie

realizu.je zadanie dotyczące budowy placu zabaw za 50 tys. Zł, a Wyszków Ś|ąski gdzie

nie ma szkoły, przedszkoIa i ma fundusz sołecki około 20 tys. Z| to musiałby budować

taki pIac przez 2,5 roku, prosząc jednocześnie Burmistrza o dofinansowanie w kwocie

10 tys. Zł do placu zabaw,

Burmistrz Nysy zobowiązał się, źe dofinansuje zakup elementów placu zabaw

w kwocie 10 tys. zł.

7. t l zam. Wyszków Śląski poruszyła temat nie objęcia Patronatem

Burmistrza Nysy imprezy organizowanej w 2016 roku z inicjatywy Sołectwa Wyszków

Śląski ,, SOŁECK| TURNlEJ P|ŁKI NoZNEJ SOIECTW GMlNY NYSA". Zgodnie

z Regulaminem objęcla patronatem Burmistrza Nysy, nie ma informacji że sołectwo

nie może starać się o patronat, i zwróciła uwagę żeby Gmina Nysa zmieniła sobie

regulamin.

Na końcu zebrania kpt. Wojclech Zwardoń zabrał głos w 5prawie złożenia przez wszystkie

jednostki OSP Gminy Nysa wniosku do M a rszałkowskiego Budżetu ObywateIskiego,

i prosił mieszkańców o poparcie.

Na tym zeb ra n ie za kończon o,
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