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Rada Miejska  
w Prószkowie  
RO.0002.30.2017.ORM                                                                                                                                        

Protokół nr XXX/2017 
z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie 

odbytej w dniu 22 września 2017 r. o godz. 9.00 w 
w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie 

przy ul. Daszyńskiego 6 
 
 
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
 

Otwarcia sesji dokonała radna Klaudia Lakwa - Przewodnicząca 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 11 radnych. Lista obecności radnych dołączona 
jest do protokołu. 
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała o wpłynięciu wniosku Burmistrza o wprowadzenie autopoprawki 
do przedłożonego porządku obrad. Złożony wniosek objął:  
 
1. Dodanie po punkcie 7 porządku obrad punktu 7a) dotyczącego: Pisma z dnia 15 września 2017 r.  

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Prószkowie w sprawie 
szczegółowego rozliczenia kwoty przeznaczonej na budowę i wykup sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej; 

2. Dodanie po punkcie 7a) porządku obrad punktu 7b) dotyczącego: Pisma z dnia 21 września 2017 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Prószkowie r. dotyczącego 
systemu monitoringu na oczyszczalni ścieków w Prószkowie. 

Nie było pytań do złożonego wniosku.  
 
Przewodnicząca Rady poddała wniosek Burmistrza pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła wniosek Burmistrza w sprawie 
zmiany porządku obrad, jednogłośnie 11 głosów „za”. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad sesji o następującej treści: 
 

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

1) zmiany nazwy ulicy „gen Zawadzkiego” oraz ulicy „Krasickiego” znajdujących się na terenie 
miasta Prószków (druk nr 276), 

2) nadania nazwy drogom wewnętrznym (druk nr 277), 
3) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Złotnikach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Pisarzy Śląskich w 
Złotnikach ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Złotnikach z mocy ustawy (druk nr 
278), 

4) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Boguszycach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w 
Boguszycach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Boguszycach z mocy ustawy 
(druk nr 279), 

5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową 
im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie z mocy ustawy (druk nr 280), 
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6) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej  sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Ligocie Prószkowskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Ligocie 
Prószkowskiej z mocy ustawy (druk nr 281), 

7) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich 
z mocy ustawy oraz wskazanie jej imienia „ks. Karola Brommera” (druk nr 282), 

8) wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Prószków (druk nr 
283), 

9) przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków 
(druk nr 284), 

10) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 285), 
11) zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017 (druk nr 286), 
12) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

Źlinice – Boguszyce (druk nr 287), 
13) zmiany Uchwały nr XXV/197/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa 
Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Bioróżnorodność Opolszczyzny – 
skarbem dziedzictwa przyrodniczego” (druk nr 288), 

14) udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek (druk nr 289).     
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 290). 
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się  
 wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej  
 instytucji kultury za I półrocze 2017 r.  
7. Pisma z dnia 18.07.2017 r. oraz z dnia 05.09.2017 r. wniesione przez radnego Powiatu  
 Opolskiego – Jana Karpę.  

   7a.   Pismo z dnia 15 września 2017 r.  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp.  
           z o.o. w Prószkowie w sprawie szczegółowego rozliczenia kwoty przeznaczonej na budowę  
           i wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
   7b.   Pismo z dnia 21 września 2017 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z  
           o.o. w Prószkowie dotyczącego systemu monitoringu na oczyszczalni ścieków w   
           Prószkowie. 

8. Dyskusja i wolne wnioski. 
9. Zakończenie obrad.  

 
Doszedł radny Konrad Witek i Teodor Klosa. W sesji bierze udział 13 radnych. 
 
Przewodnicząca Rady poddała przedstawiony porządek obrad sesji pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła proponowany porządek obrad XXX 
sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, jednogłośnie 13 głosów „za”. 
 
3. Przyjęcie protokołu XXIX sesji.  
 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła protokół z XXIX sesji Rady 
Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 29 czerwca 2017 r. – stosunkiem głosów 12 „za” oraz 1 
„wstrzymał się”.  
 
4. Przyjęcie uchwał w sprawach:  
 
1) zmiany nazwy ulicy „gen Zawadzkiego” oraz ulicy „Krasickiego” znajduj ących się na terenie 
miasta Prószków, 
 
Projekt uchwały na druku nr 276, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Burmistrz Róża Malik oraz Kierownik 
Referatu Gospodarki Urzędu Miejskiego w Prószkowie – Katarzyna Szylar.  
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Radny Lucjan Dzumla wniósł zapytanie czy mieszkańcy ulic oraz działający tam przedsiębiorcy, 
poniosą dodatkowe koszty związane ze zmianą nazw przedmiotowych ulic.  
W odpowiedzi Burmistrz poinformowała, że mieszkańcy nie poniosą kosztów zmiany nazwy 
przedmiotowych ulic, natomiast przedsiębiorcy poniosą określone koszty związane ze zmianami w 
zakresie swojej działalności, przy czym zmiany wprowadzane w Centralnej Ewidencji Informacji o 
Działalności Gospodarczej są z mocy prawa bezpłatne. Burmistrz zaznaczyła także, że zmiany w 
dokumentach mieszkańców będą wprowadzane dopiero w momencie ich wymiany.  
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 13 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXX/252/2017 
w sprawie zmiany nazwy ulicy „gen Zawadzkiego” oraz ulicy „Krasickiego” znajduj ących 

się na terenie miasta Prószków. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
2) nadania nazwy drogom wewnętrznym, 
 
Projekt uchwały na druku nr 277, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu 
Miejskiego w Prószkowie – Katarzyna Szylar.  
 
Nie było pytań do projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 13 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXX/253/2017 
                          w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
3) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Złotnikach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Pisarzy Śląskich w 
Złotnikach ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Złotnikach z mocy ustawy, 
 
Projekt uchwały na druku nr 278, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Barbara Dziubałtowska – Dyrektor 
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie oraz Burmistrz.  
 
Radny Paweł Piechaczek wniósł zapytanie czy nazwy innych szkół również ulegają zmianie.  
W odpowiedzi Burmistrz poinformowała, że tylko nazwa szkoły w Boguszycach ulegnie zmianie.  
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Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 13 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXX/254/2017 
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków-

Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki –Prószków Pomologia”. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
4) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Boguszycach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w 
Boguszycach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Boguszycach z mocy ustawy, 
 
Projekt uchwały na druku nr 279, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Barbara Dziubałtowska – Dyrektor 
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie. 
 
Nie było pytań do projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 13 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXX/255/2017 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Boguszycach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana 
Pawła II w Boguszycach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Boguszycach z mocy 
ustawy. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. 
Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie z mocy ustawy, 
 
Projekt uchwały na druku nr 280, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Barbara Dziubałtowska – Dyrektor 
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie. 
 
Nie było pytań do projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
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Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 13 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXX/256/2017 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę 
Podstawową im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie z mocy ustawy. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
6) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej  sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Ligocie Prószkowskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Ligocie Prószkowskiej z 
mocy ustawy, 
 
Projekt uchwały na druku nr 281 , przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Barbara Dziubałtowska – Dyrektor 
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie. 
 
Nie było pytań do projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 13 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXX/257/2017 
     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej  sześcioletniej Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Ligocie Prószkowskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w 
Ligocie Prószkowskiej z mocy ustawy. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
7) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich 
z mocy ustawy oraz wskazanie jej imienia „ks. Karola Brommera”, 
 
Projekt uchwały na druku nr 282, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Barbara Dziubałtowska – Dyrektor 
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie oraz Burmistrz. 
 
Radny Paweł Piechaczek wniósł zapytanie czy nazwy pozostałych jednostek pozostają bez zmian. 
W odpowiedzi Burmistrz poinformowała, że pozostałe nazwy jednostek oświatowych na terenie gminy 
Prószków nie ulegają zmianie.  
 
Nie było pytań do projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
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Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 13 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXX/258/2017 
     w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Ks. Karola Brommera w 

Zimnicach Wielkich z mocy ustawy oraz wskazanie jej imienia „ks. Karola Brommera”.  
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
8) wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Prószków, 
 
Projekt uchwały na druku nr 283, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Edyta Gogol – Fuhl – Kierownik 
Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prószkowie.  
 
Nie było pytań do projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 13 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXX/259/2017 
     w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie 

Prószków. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
9) przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków, 
 
Projekt uchwały na druku nr 284, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Edyta Gogol – Fuhl – Kierownik 
Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prószkowie.  
 
Przewodnicząca Zarządu Miasta Prószków Elżbieta Moczko wniosła zapytanie co oznacza obszar 
zdegradowany. 
W odpowiedzi Edyta Gogol – Fuhl – Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w 
Prószkowie poinformowała, że jest to szeroko rozumiana degradacja określonego terenu w kontekście 
funkcjonalnym i społecznym, na którą składa się szereg elementów takich jak np. odsetek ludzi 
korzystających z pomocy społecznej oraz stan infrastruktury technicznej. Rewitalizacja obejmuje szereg 
elementów mających umożliwi ć korzystanie z tego obszaru dla ogółu społeczeństwa. Podkreśliła 
również, że obszar zdegradowany został wyznaczony w oparciu o diagnozę przeprowadzoną przez 
eksperta, która pokazała, że to teren miasta Prószkowa wypełnia definicję obszaru zdegradowanego, 
przeznaczonego do przeprowadzenia rewitalizacji.  
W uzupełnieniu wypowiedzi Burmistrz wskazała, że rewitalizacja dot. głównie osób wykluczonych 
społecznie. Rewitalizacja ma „wciągnąć” ludność z obszaru rewitalizowanego na wyższy poziom 
rozwoju i ma zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.  
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Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 13 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXX/260/2017 
     w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Prószków. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
10) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
 
Projekt uchwały na druku nr 285, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Dorota Staniów – Skarbnik Gminy.  
 
Radna Barbara Moczko – Niestrój wniosła zapytanie co było przyczyną zmiany limitu dla inwestycji 
dotyczącej termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie.  
W odpowiedzi Ewa Miążek – Kierownik Wydziału Finansów Urzędu Miejskiego w Prószkowie 
poinformowała, że zmiana ta wynikała z błędu matematycznego w podsumowaniu limitów, natomiast 
nie wprowadzono żadnych zmian w samej inwestycji.  
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 13 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXX/261/2017 
                  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
11) zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017, 
 
Projekt uchwały na druku nr 286, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Dorota Staniów – Skarbnik Gminy.  
 
Nie było pytań do projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 
Wyszedł radny Konrad Witek, w sesji bierze udział 12 radnych.  
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W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 12 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXX/262/2017 
     w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
Doszedł radny Konrad Witek, w sesji bierze udział 13 radnych.  
 
12) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
Źlinice – Boguszyce, 
 
Projekt uchwały na druku nr 287, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Burmistrz.  
 
Nie było pytań do projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 13 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXX/263/2017 
     w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej Źlinice – Boguszyce. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
13) zmiany Uchwały nr XXV/197/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na 
realizację zadania inwestycyjnego „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa 
przyrodniczego”, 
 
Projekt uchwały na druku nr 288, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Burmistrz.  
 
Wyszedł radny Konrad Witek, w sesji bierze udział 12 radnych.  
 
Nie było pytań do projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 12 głosów „za” podjęła  
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Uchwałę nr XXX/264/2017 
     w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/197/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 

grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 
Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Bioróżnorodność Opolszczyzny 
– skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
14) udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek, 
 
Projekt uchwały na druku nr 289, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Burmistrz. 
 
Doszedł radny Konrad Witek, w sesji bierze udział 13 radnych.  
 
Nie było pytań do projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 13 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXX/265/2017 
                  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 290). 
 
Wprowadzenia do sprawozdania dokonała Burmistrz. W uzupełnieniu do sprawozdania omówiła 
sprawę negocjacji z miastem Opole dotyczących przekazania mienia gminnego z miejscowości Winów. 
Burmistrz omówiła także przedłożone na sesję pisma Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
sp. z o.o. w Prószkowie, ujęte w punktach 7a i 7b porządku obrad. Wskazała, że Prezes ZGKiM w 
Prószkowie nie mógł być obecny na sesji. Następnie Burmistrz omówiła sprawę monitoringu wizyjnego 
na oczyszczalni ścieków w Prószkowie, wskazując, że taki monitoring tam zamontowano ale nie może 
być on powszechnie dostępny w sieci internetowej ponieważ niezgodnym z prawem byłoby 
udostępnianie wizerunków pracowników ZGKiM w Prószkowie, wykonujących czynności służbowe na 
oczyszczalni. Podkreśliła jednak, że monitoring z każdego dnia jest przechowywany przez 4 dni i każdy 
może uzyskać wgląd do tego zapisu.  
 
Radna Barbara Moczko – Niestrój złożyła wypowiedź, w której wskazała aby umieścić kamerę 
monitoringu dokładnie na wylocie rury odpływowej z oczyszczalni, tak żeby nie obejmowała polem 
widzenia dalszego obszaru.  
 
Radny Paweł Piechaczek złożył wypowiedź, w której wskazał, że nie warto wydawać pieniędzy na 
kamery, a w momencie kiedy mieszkańcy zgłaszają problem wycieku ścieków z oczyszczalni należy 
interweniować.  
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Radny Józef Dudek złożył zapytanie czy na następny dzień po awarii można uzyskać wgląd do nagrania 
monitoringu z dnia poprzedniego.  
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że tak, w terminie do czterech dni monitoring jest przechowywany.  
 
Burmistrz złożyła podziękowania sołtysowi Przysieczy – Krzysztowi Lellek za organizację dożynek 
gminnych w tej miejscowości.  
 
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury 
za I półrocze 2017 r.  
 
Nie zgłoszono pytań do przedłożonej informacji.  
 

7. Pisma z dnia 18.07.2017 r. oraz z dnia 05.09.2017 r. wniesione przez radnego Powiatu 
Opolskiego – Jana Karpę.  

 
       Nie zgłoszono pytań do przedłożonych pism.  
 
7.a Pismo z dnia 15 września 2017 r.  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. 

w Prószkowie w sprawie szczegółowego rozliczenia kwoty przeznaczonej na budowę i wykup 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
 
Nie zgłoszono pytań do przedłożonego pisma.  

 
7.b Pismo z dnia 21 września 2017 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w 

Prószkowie r. dotyczącego systemu monitoringu na oczyszczalni ścieków w Prószkowie. 
 
       Nie zgłoszono pytań do przedłożonego pisma.  
 
8. Dyskusja i wolne wnioski.  

 
Radny Konrad Witek złożył zapytanie czy Gmina planuje dopłaty do pieców ekologicznych. 
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że takie dofinansowanie jest planowane w przyszłym roku.  
Ponadto radny zaprosił wszystkich obecnych na organizowany w Górkach „Oktoberfest”.  
 
Burmistrz zaprosiła także obecnych na sesji na koncert charytatywny na rzecz ciężko chorego Artura ze 
Złotnik.  
 
Radny Paweł Piechaczek poinformował, że przecieka rampa przy budynku „Starej Poczty” w Źlinicach 
oraz, że po ostatnich deszczach zamuliło część ulicy Jędrzejczyka na zakręcie w Źlinicach.  
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że z rozwiązaniem tych spraw trzeba poczekać do zakończenia 
ostatnich opadów. 
 
Sołtys Ligoty Prószkowskiej – Aniela Czollek poinformowała, że próg zwalniający na ul. Wiśniowej w 
Ligocie Prószkowskiej jest objeżdżony z boku, co za chwilę doprowadzi do kruszenia asfaltu w tym 
miejscu.  
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że nigdy nie była zwolennikiem ustawiania progów zwalniających 
bo się nie sprawdzają.  
W nawiązaniu do wypowiedzi radny Paweł Piechaczek zaproponował, żeby zamiast progów 
wykonywać wysepki.   
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Sołtys Aniela Czollek złożyła także wypowiedź w sprawie umiejscowienia siłowni zewnętrznej w 
Ligocie Prószkowskiej, wskazując, że mieszkańcy chcą aby siłownię wykonać na boisku.  
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że lepszym położeniem będzie teren koło szkoły, bo jest centralnie 
położony. Podkreśliła jednak, żeby tą sprawę pozostawić do rozstrzygnięcia na zebraniu wiejskim.  
 
Następnie sołtys Aniela Czollek poinformowała, że chciałaby na piśmie otrzymać informację o tym, na 
co konkretnie można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego. 
W nawiązaniu do wypowiedzi Burmistrz poinformowała, że na wszystkie zadania sołeckie.  
 
Sołtys Aniela Czollek złożyła także zapytanie czy gmina będzie realizować budżet obywatelski.   
W odpowiedzi Burmistrz poinformowała, że budżet taki będzie składnikiem budżetu gminy na rok 2018. 
Wysokość tego budżetu będzie dokładnie wyliczona w oparciu o podobne zasady jak przy obliczaniu 
funduszu sołeckiego. Dodatkowo w celu uruchomienia takiego budżetu, Rada Miejska będzie 
podejmować stosowną uchwałę regulującą zasady jego funkcjonowania. 
 
Radny Teodor Klosa złożył wypowiedź, w której wskazał, żeby zamiast progu bądź też wysepki i 
znaków na ul. Wiśniowej w Ligocie Prószkowskiej zrobić w połączenia z ul. Cmentarną – skrzyżowanie 
dróg równorzędnych.  
W nawiązaniu do wypowiedzi Burmistrz wskazała, że sprawę tą najlepiej byłoby załatwić i 
przegłosować na forum mieszkańców Ligoty Prószkowskiej.  
 
Radny Dawid Kochanek zawnioskował, żeby sesje Rady Miejskiej odbywały się w godzinach 
popołudniowych, bo wtedy nie kolidowałyby one z pracą części radnych i zaproponował aby to była 
godzina 15.00 oraz żeby poddać tą sprawę pod głosowanie. Dodatkowo wskazał, że sesje nie musiałyby 
odbywać się w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie, a na przykład w salach jednostek OSP w 
poszczególnych miejscowościach gminy.  
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w związku z tym poddaje pod głosowanie czy sesje mają być 
zwoływane w godzinach popołudniowych.  
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska przyjęła wniosek radnego stosunkiem głosów: 7 „za”, 1 
„wstrzymał się” oraz 5 „przeciw”.  
 
9. Zakończenie obrad.   
 
Przewodnicząca Rady zamknęła obrady sesji o godz. 10.15 słowami: „zamykam obrady sesji Rady 
Miejskiej w Prószkowie”. 
 
Na tym protokół zakończono.  
 
 
Protokołował:                                           Przewodniczący Rady  
 
Adam Wrześniewski                        Klaudia Lakwa   

 
      

 


