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Rada Miejska  
 
w Prószkowie  
 
RO.0002.23.2014.2016.ORM                                                          

Protokół nr XXIII/2016 
z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie 

odbytej w dniu 8 listopada 2016 r. o godz. 7.00 w 
Urzędzie Miejskim w Prószkowie 

przy ul. Opolskiej 17 
 
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
 

Otwarcia sesji dokonał radny Krystian Janikula Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Prószkowie. 
Sesja była prawomocna. Zwołana została zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem gminy 
i w chwili stwierdzenia prawomocności uczestniczyło w niej 13 radnych. Lista obecności radnych 
dołączona jest do protokołu. 
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
Burmistrz Róża Malik omówiła przyczyny szybkiego zwołania sesji oraz poinformowała, że 
poszerza przedłożony porządek obrad o dodatkowy projekt uchwały w sprawie wystąpienia do 
Prezesa Rady Ministrów z apelem o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części 
dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków.   
 
Wiceprzewodniczący Rady odczytał porządek obrad o następującej treści: 
 

3. Przyjęcie protokołu XXII sesji. 
4. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości  położonych w Winowie  i  
w Górkach (druk nr 193), 

2) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki i ustalenie ceny (druk nr 194), 
3) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki i ustalenie ceny (druk nr 195), 
4) w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem o uchylenie 

rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków 
(druk nr 196).  

5. Pisma z dnia 28 października 2016 r. Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Opolu    
 oraz z dnia 31 października 2016 r. Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Opolu w  
 sprawie analizy oświadczeń majątkowych za rok 2015.  
6. Dyskusja i wolne wnioski. 
7. Zakończenie obrad.   

 
Wiceprzewodniczący Rady poddał przedstawiony porządek obrad sesji pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła proponowany porządek obrad XXIII 
sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, jednogłośnie 13 głosów „za”. 
 
3. Przyjęcie protokołu XXII sesji.  
 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła protokół z XXII sesji Rady 
Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 28 października 2016 r., jednogłośnie 13 głosów „za”. 
 
4. Przyjęcie uchwał w sprawach:  
 
1) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości  położonych w Winowie i w 
Górkach, 
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Projekt uchwały na druku nr 193, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Burmistrz oraz Zastępca Burmistrza 
Anna Wójcik.  
 
Nie było pytań do  projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 13 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXIII/174/2016 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości  położonych w 

Winowie  i  w Górkach. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
2) wyrażenia zgody na sprzedaż działki i ustalenie ceny, 
 
Projekt uchwały na druku nr 194, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Burmistrz oraz Zastępca Burmistrza. 
 
Radny Lucjan Dzumla złożył zapytanie gdzie będą chowani zmarli wyznania innego niż katolickie, w 
przypadku kiedy gmina nie będzie miała cmentarzy komunalnych, a cmentarze będą własnością parafii 
rzymskokatolickich.  
Odpowiedziała Zastępca Burmistrza informując, że w przypadku kiedy na terenie gminy nie ma 
cmentarza komunalnego to zmarli są chowani na istniejącym, na danym terenie, cmentarzu, bez względu 
na ich wyznanie.       
 
Radny Teodor Klosa złożył zapytanie czy działki w Górkach, wskazane w uchwale są zabudowane czy 
niezabudowane.  
Odpowiedziała Burmistrz informując, że w przypadku Górek część sprzedawanych działek jest 
niezabudowana, ponieważ groby nie stanowią zabudowy, natomiast cześć, na której znajduje się kaplica 
cmentarna jest zabudowana.  
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 13 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXIII/175/2016 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki i ustalenie ceny. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
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3) wyrażenia zgody na sprzedaż działki i ustalenie ceny, 
 
Projekt uchwały na druku nr 195, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Burmistrz oraz Zastępca Burmistrza. 
 
Nie było pytań do  projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 13 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXIII/176/2016 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki i ustalenie ceny. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
4) w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem o uchylenie 
rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków, 
 
Projekt uchwały na druku nr 196, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Burmistrz oraz Zastępca Burmistrza 
Anna Wójcik.  
 
Nie było pytań do  projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 13 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXIII/177/2016 
w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem o uchylenie rozporządzenia 

Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
5. Pisma z dnia 28 października 2016 r. Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Opolu   oraz 
z dnia 31 października 2016 r. Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Opolu w sprawie 
analizy oświadczeń majątkowych za rok 2015.  
 
Nie było pytań do pism.  
 
6. Dyskusja i wolne wnioski. 
 
Nie było dyskusji oraz nie zgłoszono wniosków.  
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7.Zakończenie obrad.   
 
Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 7.20 słowami: „zamykam obrady sesji Rady 
Miejskiej w Prószkowie”. 
 
Na tym protokół zakończono.  
 
 
Protokołował:       Wiceprzewodniczący Rady 
       
Adam Wrześniewski                                              Krystian Janikula  
                     
 


