Rada Miejska
w Prószkowie
RO.0002.22.2014.2016.ORM
Protokół nr XXII/2016
z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie
odbytej w dniu 28 października 2016 r. o godz. 10.30 w
Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie
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 15 radnych. Lista obecności radnych dołączona jest
do protokołu.
2. Przedstawienie porządku obrad.
Burmistrz Róża Malik złożyła wniosek w sprawie poszerzenia przedłożonego porządku obrad sesji
poprzez dodanie po punkcie 8 porządku obrad następujących punktów dodatkowych:
- punkt 8a. Przedłożenie Radzie Miejskiej w Prószkowie informacji Przewodniczącego Rady z analizy
oświadczeń majątkowych radnych,
- punkt 8b. Przedłożenie Radzie Miejskiej w Prószkowie informacji Burmistrza Prószkowa z analizy
oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika
Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organu
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu
Burmistrza.
- punkt 8c. Przedstawienie Radzie Miejskiej w Prószkowie Informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych Gminy Prószków za rok szkolny 2015/2016.
Przewodnicząca Rady poddała przedłożony wniosek pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 15 głosów „za” przyjęła
wniosek Burmistrza w sprawie poszerzenia porządku obrad sesji.
Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad o następującej treści:

3. Przyjęcie protokołu XXI sesji.
4. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 181),
2) zmiany Uchwały nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca
2010 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i
wynagrodzenia za inkaso (druk nr 182),
3) w sprawie statutu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie (druk nr 183),
4) wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości
przekraczającej 3.500.000 zł do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prószkowie (druk nr 184),
5) zmiany Uchwały nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września
2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Prószków (druk nr 185),
6) zmieniająca uchwałę nr XXI/151/2016 r. Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30
września 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Prószków 2025 (druk nr 186),
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7) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
(druk nr 187),
8) zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016 (druk nr 188),
9) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 189),
10) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: "Budowa
infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum
przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski" (druk nr 190),
11) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na
wspólne sfinansowanie opracowania Studium Wykonalności inwestycji dla projektu
pn. „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz
budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” (druk nr 191).
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 192).
6. Pismo z dnia 21 września 2016 r. Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników
w sprawie zmniejszenia obciążeń podatkowych od środków transportowych.
7. Pismo z dnia 5 października 2016 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu w sprawie
opinii dotyczącej potrzeb Sądu Rejonowego w Opolu w zakresie wykonywania
pracy przez skazanych.
8. Pismo z dnia 18.10.2016 r. Burmistrza Prószkowa w sprawie wyznaczenia
podmiotów, które będą przyjmować skazanych w celu wykonywania pracy.
8a. Przedłożenie Radzie Miejskiej w Prószkowie informacji Przewodniczącego Rady z
analizy oświadczeń majątkowych radnych.
8b. Przedłożenie Radzie Miejskiej w Prószkowie informacji Burmistrza Prószkowa z
analizy oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy,
Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób
zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób
wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.
8c. Przedstawienie Radzie Miejskiej w Prószkowie „Informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych Gminy Prószków za rok szkolny 2015/2016”.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady poddała przedstawiony porządek obrad sesji pod głosowanie.
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła proponowany porządek obrad XXI
sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, jednogłośnie 15 głosów „za”.
3. Przyjęcie protokołu XX sesji.
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przy stosunku głosów 14 „za”, 1 głos
„wstrzymał się” przyjęła protokół z XXI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 30 września
2016 r.
4. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
Projekt uchwały na druku nr 181, 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.
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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 15 głosów „za” podjęła
Uchwałę nr XXII/163/2016
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwałę załącza się do protokołu.
2) zmiany Uchwały nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca
2010 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i
wynagrodzenia za inkaso,
Projekt uchwały na druku nr 182, 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.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 15 głosów „za” podjęła
Uchwałę nr XXII/164/2016
w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia
23 czerwca 2010 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso.
Uchwałę załącza się do protokołu.
3) w sprawie statutu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie,
Projekt uchwały na druku nr 183, 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 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 15 głosów „za” podjęła
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Uchwałę nr XXII/165/2016

w sprawie statutu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie.
Uchwałę załącza się do protokołu.
4) wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości

przekraczającej 3.500.000 zł do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prószkowie,
Projekt uchwały na druku nr 184, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza
Prószkowa załącza się do protokołu.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Dorota Staniów – Skarbnik Gminy oraz
Burmistrz.
Radny Jan Damboń wniósł zapytanie o wysokość opłat za ścieki, które będą ponosić mieszkańcy
Winowa po przyłączeniu sołectwa do miasta Opola. Wskazał, że z informacji przekazywanych przez
miasto Opole wynika, że opłata będzie wynosić 18,20 zł za metr sześcienny ścieków.
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że taka sytuacja nie może mieć miejsca, a w najgorszym przypadku
miasto Opole może ustalić taką samą cenę.
W nawiązaniu do wypowiedzi radny Jan Damboń złożył zapytanie czy gmina będzie dzierżawić sieci
kanalizacyjne znajdujące się na terenie sołectwa Winów po jego przyłączeniu do Winowa.
W odpowiedzi Burmistrz poinformowała, że przedmiotowe sieci będą własnością ZGKiM w
Prószkowie, a miasto Opole będzie płaciło za ścieki.
W dyskusji nad omawianym projektem uchwały udział wzięli Burmistrz, radny Jan Damboń, radny
Teodor Klosa, radny Paweł Piechaczek oraz radna Barbara Moczko – Niestrój.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie przy stosunku głosów 14 „za” oraz 1 głos
„wstrzymał się” podjęła
Uchwałę nr XXII/166/2016

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu)
o wartości przekraczającej 3.500.000 zł do Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej – Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prószkowie.
Uchwałę załącza się do protokołu.
5) zmiany Uchwały nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015

r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Prószków,
Projekt uchwały na druku nr 185, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza
Prószkowa załącza się do protokołu.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Alina Kuchczyńska – Inspektor Urzędu
Miejskiego 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 15 głosów „za” podjęła
Uchwałę nr XXII/167/2016
w sprawie zmiany Uchwały nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17
września 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Prószków.
Uchwałę załącza się do protokołu.
6) zmieniająca uchwałę nr XXI/151/2016 r. Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30

września 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Prószków 2025,
Projekt uchwały na druku nr 186, 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 15 głosów „za” podjęła
Uchwałę nr XXII/168/2016

zmieniająca uchwałę nr XXI/151/2016 r. Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30
września 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Prószków 2025.
Uchwałę załącza się do protokołu.
7) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki,
Projekt uchwały na druku nr 187, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza
Prószkowa załącza się do protokołu.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Burmistrz. Burmistrz poinformowała,
że zgodnie z procedurą Rada Miejska zobowiązana jest do przegłosowania poszczególnych uwag
złożonych do przedmiotowego projektu planu zagospodarowania wsi Górki, przedstawionych w
załączniku nr 2 do projektu uchwały – „Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
uchwały”.
Omówienia treści uwagi nr 1 wniesionej w dniu 15 listopada 2015 r., dokonała Alina Kuchczyńska –
Inspektor Urzędu Miejskiego Prószkowie.
Nie było pytań do treści uwagi.
Nie wniesiono wniosków formalnych do uwagi.
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Przewodnicząca Rady poddała nieuwzględnienie przedmiotowej uwagi pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 15 głosów „za” nie
uwzględniła uwagi nr 1 wskazanej w pkt. 1 załącznika nr 2 do projektu uchwały – „Rozstrzygnięcie o
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu uchwały”.

Omówienia treści uwagi nr 1 wniesionej w dniu 13 listopada 2015 r., dokonała Alina Kuchczyńska –
Inspektor Urzędu Miejskiego Prószkowie.
Nie było pytań do treści uwagi.
Nie wniesiono wniosków formalnych do uwagi.
Przewodnicząca Rady poddała nieuwzględnienie przedmiotowej uwagi pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 15 głosów „za” nie
uwzględniła uwagi nr 1 wskazanej w pkt. 2 załącznika nr 2 do projektu uchwały – „Rozstrzygnięcie o
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu uchwały”.

Omówienia treści uwagi nr 2 wniesionej w dniu 13 listopada 2015 r., dokonała Alina Kuchczyńska –
Inspektor Urzędu Miejskiego Prószkowie.
Nie było pytań do treści uwagi.
Nie wniesiono wniosków formalnych do uwagi.
Przewodnicząca Rady poddała nieuwzględnienie przedmiotowej uwagi pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 15 głosów „za” nie
uwzględniła uwagi nr 2 wskazanej w pkt. 2 załącznika nr 2 do projektu uchwały – „Rozstrzygnięcie o
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu uchwały”.

Omówienia treści uwagi nr 3 wniesionej w dniu 13 listopada 2015 r., dokonała Alina Kuchczyńska –
Inspektor Urzędu Miejskiego Prószkowie.
Nie było pytań do treści uwagi.
Nie wniesiono wniosków formalnych do uwagi.
Przewodnicząca Rady poddała nieuwzględnienie przedmiotowej uwagi pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 15 głosów „za” nie
uwzględniła uwagi nr 3 wskazanej w pkt. 2 załącznika nr 2 do projektu uchwały – „Rozstrzygnięcie o
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu uchwały”.
Omówienia treści uwagi nr 4 wniesionej w dniu 13 listopada 2015 r., dokonała Alina Kuchczyńska –
Inspektor Urzędu Miejskiego Prószkowie.
Nie było pytań do treści uwagi.
Nie wniesiono wniosków formalnych do uwagi.
Przewodnicząca Rady poddała nieuwzględnienie przedmiotowej uwagi pod głosowanie.
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W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 15 głosów „za” nie
uwzględniła uwagi nr 4 wskazanej w pkt. 2 załącznika nr 2 do projektu uchwały – „Rozstrzygnięcie o
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu uchwały”.

Omówienia treści uwagi nr 5 wniesionej w dniu 13 listopada 2015 r., dokonała Alina Kuchczyńska –
Inspektor Urzędu Miejskiego Prószkowie.
Nie było pytań do treści uwagi.
Nie wniesiono wniosków formalnych do uwagi.
Przewodnicząca Rady poddała nieuwzględnienie przedmiotowej uwagi pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 15 głosów „za” nie
uwzględniła uwagi nr 5 wskazanej w pkt. 2 załącznika nr 2 do projektu uchwały – „Rozstrzygnięcie o
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu uchwały”.

Omówienia treści uwagi nr 6 wniesionej w dniu 13 listopada 2015 r., dokonała Alina Kuchczyńska –
Inspektor Urzędu Miejskiego Prószkowie.
Nie było pytań do treści uwagi.
Nie wniesiono wniosków formalnych do uwagi.
Przewodnicząca Rady poddała nieuwzględnienie przedmiotowej uwagi pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 15 głosów „za” nie
uwzględniła uwagi nr 6 wskazanej w pkt. 2 załącznika nr 2 do projektu uchwały – „Rozstrzygnięcie o
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu uchwały”.

Omówienia treści uwagi nr 7 wniesionej w dniu 13 listopada 2015 r., dokonała Alina Kuchczyńska –
Inspektor Urzędu Miejskiego Prószkowie.
Nie było pytań do treści uwagi.
Nie wniesiono wniosków formalnych do uwagi.
Przewodnicząca Rady poddała nieuwzględnienie przedmiotowej uwagi pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 15 głosów „za” nie
uwzględniła uwagi nr 7 wskazanej w pkt. 2 załącznika nr 2 do projektu uchwały – „Rozstrzygnięcie o
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu uchwały”.
Przewodnicząca Rady poinformowała o zamknięciu głosowania nad przedstawionymi
rozstrzygnięciami uwag do planu i przejściu do głosowania nad projektem uchwały.
Nie było pytań do projektu uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 15 głosów „za” podjęła
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Uchwałę nr XXII/169/2016
w sprawie uchwalenia
przestrzennego wsi Górki.

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania

Uchwałę załącza się do protokołu.
8) zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016,
Projekt uchwały na druku nr 188, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza
Prószkowa załącza się do protokołu.
Burmistrz zawnioskowała o wprowadzenie autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały o treści
przedłożonej radnym przed sesją. Następnie omówiła autopoprawkę.
Przewodnicząca Rady poddała wniosek pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 15 głosów „za” przyjęła
wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały przedłożonego na
druku nr 188.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Dorota Staniów – Skarbnik Gminy.
Nie było pytań do projektu uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 15 głosów „za” podjęła
Uchwałę nr XXII/170/2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016.
Uchwałę załącza się do protokołu.
9) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
Projekt uchwały na druku nr 189, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza
Prószkowa załącza się do protokołu.
Burmistrz zawnioskowała o wprowadzenie autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały o treści
przedłożonej radnym przed sesją. Następnie omówiła autopoprawkę.
Przewodnicząca Rady poddała wniosek pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 15 głosów „za” przyjęła
wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały przedłożonego na
druku nr 189.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Dorota Staniów – Skarbnik Gminy.
Nie było pytań do projektu uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
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W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 15 głosów „za” podjęła
Uchwałę nr XXII/171/2016
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Uchwałę załącza się do protokołu.
10) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: "Budowa
infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum
przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski",
Projekt uchwały na druku nr 190, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza
Prószkowa załącza się do protokołu.
Przewodnicząca Rady poddała wniosek pod głosowanie.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Dorota Staniów – Skarbnik Gminy oraz
Burmistrz.
Sołtys Folwarku Tadeusz Wieszała złożył zapytanie czemu w projekcie uchwały zastosowano nazwę
„Centrum przesiadkowe w Gminie Lewin Brzeski”.
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że wszystkie gminy, które przystępują do przedmiotowego
porozumienia chcą zrealizować budowę infrastruktury pieszo – rowerowej, natomiast tylko Lewin
Brzeski chce w ramach tego porozumienia zrealizować projekt polegający na budowie centrum
przesiadkowego.
Radny Lucjan Dzumla złożył zapytanie czy takie porozumienie oznacza, że gminy wchodzące w jego
skład wspólnie wykładają środki na realizację projektu.
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że każda gmina finansuje swoje konkretne zadanie.
Przewodnicząca Zarządu Jednostki Pomocniczej Miasta Prószków – Elżbieta Moczko złożyła zapytanie
kiedy omawiany projekt będzie realizowany.
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że w latach 2017 – 2018.
Dodatkowo Elżbieta Moczko złożyła zapytanie czemu gmina nie może współfinansować budowy
chodnika na Oborę na drodze poowiatowej, jeżeli chce współfinansować Województwo Opolskie w
odniesieniu do omawianego projektu.
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że gmina jest zawsze gotowa żeby dołożyć się do budowy chodnika
na Oborę w przypadku kiedy Powiat Opolski wystąpi z wnioskiem o takie współfinansowanie.
Radna Barbara Moczko – Niestrój złożyła zapytanie o możliwość przejazdu rowerem na odcinku
Prószków – Pomologia, wskazując że obecnie jest to bardzo trudnione.
W odpowiedzi Burmistrz poinformowała, że są poczynione uzgodnienia aby Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu powoli, odcinkami przystępował do prac dotyczących rozwiązania tego
problemu.
Radny Paweł Piechaczek zaapelował także, aby gmina pamiętała o potrzebie wykonania ścieżki
rowerowej, którą mieszkańcy wiosek nadodrzańskich mogliby dojechać do ogrodu zoologicznego w
Prószkowie.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 15 głosów „za” podjęła
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Uchwałę nr XXII/172/2016.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego
pn.: "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz
budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski".
Uchwałę załącza się do protokołu.
11) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na

wspólne sfinansowanie opracowania Studium Wykonalności inwestycji dla projektu pn.
„Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa
centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”,
Projekt uchwały na druku nr 191, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza
Prószkowa załącza się do protokołu.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Dorota Staniów – Skarbnik Gminy oraz
Burmistrz.
Nie było pytań do projektu uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 15 głosów „za” podjęła
Uchwałę nr XXII/173/2016
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Opolskiego na wspólne sfinansowanie opracowania Studium Wykonalności inwestycji dla
projektu pn. „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II
oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”.
Uchwałę załącza się do protokołu.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 179).
Wprowadzenia do sprawozdania dokonała Burmistrz. Przekazała informacje dotyczące prowadzonych
wykoszeń na ul. Stawowej w Nowej Kuźni oraz wskazała, że do końca listopada na tej ulicy będą
wykonane mijanki. Burmistrz przekazała także sprawozdanie z wizyty na posiedzeniu Komisji
Samorządu Terytorialnego w Warszawie, gdzie była omawiana sprawa powiększenia miasta Opola
kosztem gmin ościennych, w tym sołectwa Winów z gminy Prószków.
6. Pismo z dnia 21 września 2016 r. Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników w sprawie zmniejszenia
obciążeń podatkowych od środków transportowych.
Nie było pytań do pisma.
7. Pismo z dnia 5 października 2016 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu w sprawie opinii
dotyczącej potrzeb Sądu Rejonowego w Opolu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych.
Nie było pytań do pisma.
8. Pismo z dnia 18.10.2016 r. Burmistrza Prószkowa w sprawie wyznaczenia podmiotów, które
będą przyjmować skazanych w celu wykonywania pracy.
Nie było pytań do pisma.
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8a. Przedłożenie Radzie Miejskiej w Prószkowie informacji Przewodniczącego Rady z analizy
oświadczeń majątkowych radnych.
Nie było pytań do informacji.
8b. Przedłożenie Radzie Miejskiej w Prószkowie informacji Burmistrza Prószkowa z analizy
oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy,
Skarbnika Gminy,
kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organu
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu
Burmistrza.
Nie było pytań do informacji.
8c. Przedstawienie Radzie Miejskiej w Prószkowie „Informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych Gminy Prószków za rok szkolny 2015/2016”.
Nie było pytań do informacji.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
Radny Jan Damboń zawnioskował o przeprowadzenie wykoszeń trawy na ul. Polnej w Winowie.
Radny Paweł Piechaczek zawnioskował o udrożnienie mostek na ul. Akacjowej prowadzącej do Źlinic.
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że gmina na tym odcinku nie będzie nic robić.
Radny Teodor Klosa złożył zapytanie czy coś wiadomo na temat składanego przez niego wniosku w
sprawie wymiany zniszczonych słupów energetycznych w Ligocie Prószkowskiej.
W odpowiedzi Burmistrz poinformowała, że zostanie to sprawdzone, a informacja będzie przekazana
radnemu.
Sołtys Boguszyc Lidia Piechaczek zawnioskowała o wykoszenie samosiejek na zakręcie drogi
prowadzącej z Boguszyc do Złotnik.
Sołtys Ligoty Prószkowskiej Aniela Czollek zgłosiła nieświecącą lampę uliczną przy strażnicy OSP w
Ligocie Prószkowskiej oraz poinformowała, że mieszkańcy ul. Aleja w Ligocie Prószkowskiej proszą o
zawieszenie koszy na przystanku, ponieważ cały czas muszą sprzątać śmieci.
Radny Lucjan Dzumla złożył zapytanie co słychać w sprawie realizacji centrum badawczego na
Pomologii, z związku z tym, że Uniwersytet Opolski podobno przygotowuje się do zdobycia środków
finansowych na ten cel.
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że sprawy nie rozwijają się najlepiej. Poinformowała, że obecnie
na Uniwersytecie Opolskim zmieniła się osoba odpowiedzialna za ten projekt, co dobrze rokuje dla jego
realizacji. Burmistrz wskazała także, że Uniwersytet potrzebuje wyłożyć w ramach tego projektu 10 mln
zł niezbędnego wkładu własnego, z zaznaczeniem że w tych środkach, zgodnie z projektem, mają
partycypować przedsiębiorcy co stanowi główny problem, Na chwilę obecną, według posiadanych
informacji, znaleziono tylko 2 przedsiębiorców gotowych to uczynić. Ta sytuacja spowodowała, że
Uniwersytet zaczął szukać brakujących środków w gminie Prószków oraz Powiecie Opolskim. Na
chwilę obecną taką pomoc zadeklarował już Powiat. Burmistrz wskazała, że chciałaby aby gmina
Prószków również wsparła ten projekt, tym bardziej że istnieje możliwość rozłożenia takiego wsparcia
na parę lat. Na koniec wypowiedzi Burmistrz podkreśliła, że cały czas uważa, że realizacja tego projektu
byłaby kołem zamachowym dla rozwoju gminy.
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Prezes ZGKiM w Prószkowie Gerard Cebula podziękował za podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia
sieci z Winowa do spółki.

10. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady zamknęła obrady sesji o godz. 11.30 słowami: „zamykam obrady sesji Rady
Miejskiej w Prószkowie”.
Na tym protokół zakończono.

Protokołował:
Adam Wrześniewski

Przewodniczący Rady
Klaudia Lakwa
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