Rada Miejska
w Prószkowie
RO.0002.32.2017.ORM
Protokół nr XXXII/2017
z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie
odbytej w dniu 14 listopada 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 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 9 radnych. Lista obecności radnych
dołączona jest do protokołu.
2. Przedstawienie porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Rady poinformował o wpłynięciu wniosku Burmistrza
autopoprawki do przedłożonego porządku obrad. Złożony wniosek objął:

o wprowadzenie

- dodanie po punkcie 8 punktu 8a. Pismo Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 30
października 2017 r. w sprawie analizy oświadczeń majątkowych.
Nie było pytań do złożonego wniosku.
Wiceprzewodniczący Rady poddał wniosek Burmistrza pod głosowanie.
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła wniosek Burmistrza w sprawie
zmiany porządku obrad, jednogłośnie 9 głosów „za”.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał porządek obrad sesji o następującej treści:
3. Przyjęcie protokołu XXXI sesji.
4. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Prószków pod nazwą Gminne Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 311),
2) Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 (druk nr 312),
3) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 (druk
nr 313),
4) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2022 (druk nr 314),
5) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018 (druk nr 315),
6) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej (druk nr 316),
7) przyjęcia do realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe” (druk nr 317),
8) określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości (druk nr 318),
9) określenia wzorów formularzy w podatku leśnym (druk nr 319),
10) określenia wzorów formularzy w podatku rolnym (druk nr 320),
11) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017 (druk nr 321),
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12) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 322).
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 323).
6. Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych na
ostatniej sesji Rady Miejskiej (druk nr 324).
7. Informacja Burmistrza Prószkowa o wyznaczonych podmiotach
w zakresie wykonywania prac przez skazanych w roku 2018 wraz z opinią Prezesa
Sądu Rejonowego w Opolu w przedmiocie wykonywania pracy przez skazanych.
8. Pismo z dnia 27 października 2017 r. Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w
Opolu w sprawie informacji dot. analizy oświadczeń majątkowych.
8a. Pismo Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie
analizy oświadczeń majątkowych.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
Doszedł radny Konrad Witek, w sesji bierze udział 10 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady poddał przedstawiony porządek obrad sesji pod głosowanie.
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła proponowany porządek obrad
XXXII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, jednogłośnie 10 głosów „za”.
3. Przyjęcie protokołu XXXI sesji.
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania, stosunkiem głosów: 8 „za” i 2 „wstrzymał
się” przyjęła protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 20 października 2017
r.
4. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Prószków pod nazwą Gminne Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Projekt uchwały na druku nr 311, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza
Prószkowa załącza się do protokołu.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonał mecenas Marcin Popielski.
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 stosunkiem głosów: 7 „za” i 3 „wstrzymał
się” przyjęła
Uchwałę nr XXXII/284/2017
w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Prószków pod nazwą Gminne
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Uchwałę załącza się do protokołu.
2) Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020,
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Projekt uchwały na druku nr 312, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza
Prószkowa załącza się do protokołu.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Ewa Banasik – Inspektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.
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 10 głosów „za”, przyjęła
Uchwałę nr XXXII/285/2017
w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020.
Uchwałę załącza się do protokołu.
2) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018,
Projekt uchwały na druku nr 313, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza
Prószkowa załącza się do protokołu.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Ewa Banasik – Inspektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.
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 10 głosów „za”, przyjęła
Uchwałę nr XXXII/286/2017
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
Alkoholowych na rok 2018.

Rozwiązywania

Problemów

Uchwałę załącza się do protokołu.
3) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2022,
Projekt uchwały na druku nr 314, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza
Prószkowa załącza się do protokołu.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Ewa Banasik – Inspektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.
Sołtys Elżbieta Moczko złożyła zapytanie w jaki sposób wskazany Program jest realizowany i ile
interwencji w sprawie handlu narkotykami było zgłoszonych na Policję.
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W odpowiedzi Inspektor Ewa Banasik wskazała, że realizacja takiego Programu odbywa się przede
wszystkim na poziomie szkół gminnych, które wdrażają określone działania w kierunku
przeciwdziałania narkomanii. Wskazano natomiast, że celem Programu jest zapobiegania narkomanii i
nie obejmuje on przedmiotu zgłaszania przypadków handlu narkotykami na Policję.
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 10 głosów „za” podjęła
Uchwałę nr XXXII/287/2017
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2022.
Uchwałę załącza się do protokołu.
4) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
Projekt uchwały na druku nr 315, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza
Prószkowa załącza się do protokołu.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Inspektor Urzędu Miejskiego w
Prószkowie – Adam Wrześniewski.
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 10 głosów „za” podjęła
Uchwałę nr XXXII/288/2017
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
Uchwałę załącza się do protokołu.
5) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej,
Projekt uchwały na druku nr 316, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza
Prószkowa załącza się do protokołu.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Inspektor Urzędu Miejskiego w
Prószkowie – Adam Wrześniewski.
Nie było pytań do projektu uchwały.
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.

4

Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 10 głosów „za” podjęła
Uchwałę nr XXXII/289/2017
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej.
Uchwałę załącza się do protokołu.
6) przyjęcia do realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe”,
Projekt uchwały na druku nr 317, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza
Prószkowa załącza się do protokołu.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Burmistrz Róża Malik.
Sołtys Leonhard Wotzka wniósł zapytanie czy możliwość wykonania ścieżki pieszo – rowerowej z
Boguszyc do Opola jest brana pod uwagę.
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że przedmiotowa ścieżka nie jest ujęta w Strategii Rozwoju
Aglomeracji Opolskiej, a więc nie ma możliwości dofinansowania jej budowy w ramach Aglomeracji.
Ponadto Burmistrz wskazała, że gmina nie może przejmować realizacji zadań dot. dróg krajowych może tylko współfinansować zamierzenia innych samorządów.
W nawiązaniu do wypowiedzi Sołtys Tadeusz Wieszała wniósł zapytanie czy w takim razie oświetlenie
dróg krajowych leży w gestii samorządów.
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że
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 10 głosów „za” podjęła
Uchwałę nr XXXII/290/2017
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe”.
Uchwałę załącza się do protokołu.
7) określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości,
Projekt uchwały na druku nr 318, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza
Prószkowa załącza się do protokołu.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Skarbnik Gminy – Dorota Staniów oraz
Burmistrz.
Sołtys Tadeusz Wieszała złożył zapytanie dlaczego inne gminy ościenne dofinansowują zakup pieców
ekologicznych na paliwo stałe, a gmina Prószków tego nie robi.
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że gmina przymierzała się do wdrożenia takiego dofinansowania w
przyszłym roku. Jednak nie jest to możliwe w tej chwili ponieważ gminne plany zagospodarowania
przestrzennego w swoich zapisach przewidują stosowanie źródeł ciepła nie korzystających z paliw
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stałych. Burmistrz podkreśliła jednak, że temat nadal jest opracowywany, a ona wyraża pełną zgodę na
wdrożenie takich dofinansowań, jednak procedura taka musi odbywać się w granicach prawa.
Dodatkowo Burmistrz przekazała informacje dotyczące planowanej gazyfikacji gminy Prószków,
wskazując, że gmina podpisała ze spółką zajmującą się gazyfikacją list intencyjny i gazyfikacja gminy
Prószków została wpisana do planu rozwoju tej spółki. Burmistrz wskazał, że na początku gazyfikacja
objęła by część gminy, ale z założeniem jej rozbudowy w miarę pojawiających się w tej płaszczyźnie
potrzeb.
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 10 głosów „za” podjęła
Uchwałę nr XXXII/291/2017
w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości.
Uchwałę załącza się do protokołu.
8) określenia wzorów formularzy w podatku leśnym,
Projekt uchwały na druku nr 319, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza
Prószkowa załącza się do protokołu.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Skarbnik Gminy – Dorota Staniów oraz
Burmistrz.
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 10 głosów „za” podjęła
Uchwałę nr XXXII/292/2017
w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym.
Uchwałę załącza się do protokołu.
9) określenia wzorów formularzy w podatku rolnym,
Projekt uchwały na druku nr 320, 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.
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Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 10 głosów „za” podjęła
Uchwałę nr XXXII/293/2017
w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym.
Uchwałę załącza się do protokołu.
10) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017,
Projekt uchwały na druku nr 321, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza
Prószkowa załącza się do protokołu.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Skarbnik Gminy – Dorota Staniów.
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 10 głosów „za” podjęła
Uchwałę nr XXXII/294/2017
w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017.
Uchwałę załącza się do protokołu.
11) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
Projekt uchwały na druku nr 322, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza
Prószkowa załącza się do protokołu.
Wiceprzewodniczący poinformował o wpłynięciu wniosku Burmistrza w sprawie wprowadzenia
autopoprawki do niniejszego projektu uchwały, obejmującej:

- zwiększenie:
W roku 2017
1 Dochodów ogółem 21.008,36 zł
1.1 Dochodów bieżących 21.008,36 zł, w tym:
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 21.008,36 zł
2 Wydatków ogółem 21.008,36 zł
2.1.Wydatków bieżących 21.008,36 zł
oraz
- w zał.nr 1 w roku 2018 w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków
budżetowych:
• Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna
11.3) o kwotę 2.400,00 zł, z tego: majątkowe o kwotę 2.400,00 zł
• Zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 2.400,00 zł
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W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 i objaśnieniach wprowadzono nowe
przedsięwzięcia pod nazwami:
1) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL.KORFANTEGO 1 W PRÓSZKOWIE PT –
BRANŻA ELEKTRYCZNA. Okres realizacji 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 1.200,00
zł, limit 2018 r. 1.200,00 zł.
2) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU WE WSI JAŚKOWICE PT – BRANŻA
ELEKTRYCZNA. Okres realizacji 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 1.200,00 zł, limit
2018 r. 1.200,00 zł.
Wiceprzewodniczący Rady poddał wniosek Burmistrza pod głosowanie.
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła wniosek Burmistrza w sprawie
wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały przedłożonego na druku nr 322, jednogłośnie 10
głosów „za”.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Skarbnik Gminy – Dorota Staniów.
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 10 głosów „za” podjęła
Uchwałę nr XXXII/295/2017
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Uchwałę załącza się do protokołu.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 323).
Nie było pytań do sprawozdania.
6. Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych na ostatniej
sesji Rady Miejskiej (druk nr 324).
Wprowadzenia do Informacji dokonała Burmistrz, przekazując dodatkowe informacje w sprawie
oświetlenia wykonanego na ul. Słonecznej w Nowej Kuźni.
Nie było pytań do Informacji.
7. Informacja Burmistrza Prószkowa o wyznaczonych podmiotach w zakresie wykonywania prac
przez skazanych w roku 2018 wraz z opinią Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu w przedmiocie
wykonywania pracy przez skazanych.
Nie było pytań do Informacji.
8. Pismo z dnia 27 października 2017 r. Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu w
sprawie informacji dot. analizy oświadczeń majątkowych.
Nie było pytań do pisma.
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8a. Pismo Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie
analizy oświadczeń majątkowych.
Wprowadzenia do pisma dokonała Burmistrz.
Nie było pytań do pisma.
9.Dyskusja i wolne wnioski.
Sołtys Tadeusz Wieszała złożył zapytanie o zakres działania Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Prószkowie w porównaniu do zakresu działania powołanej na sesji nowej spółki z
udziałem gminy.
Odpowiedziała Burmistrz, która wskazała, że zakres działania ZGKiM jest dużo szerszy. Podkreśliła,
że część zadań może się dublować ale ZGKiM jeszcze przed powołaniem tej nowej spółki, mniej więcej
w połowie wykonywała zadania na rzecz gminy, a w połowie zadania na rzecz innych podmiotów.
Burmistrz wskazała, że żeby takiej spółce gmina mogła coś zlecić bez przetargu to spółka ta 90 procent
swoich zadań musiałaby wykonywać na rzecz gminy.
W nawiązaniu do wypowiedzi sołtys Elżbieta Moczko wskazała, że w przypadku takiej spółki gminnej
może zajść sytuacja podwyższania cen usług, jeżeli i taka będzie je zlecała gmina.
W odpowiedzi Burmistrz omówiła procedury stosowane w gminie w przypadku wyboru firm
realizujących usługi na rzecz gminy, podkreślając że gmina nigdy nie zleciła spółce ZGKiM w
Prószkowie wykonania zadania, nie pytając o cenę co najmniej dwóch innych podmiotów. Burmistrz
podkreśliła, że zlecanie zadań tej nowej spółce gminnej również będzie odbywało się w oparciu o
badanie rynku. Burmistrz podkreśliła również, że do takich spółek gmina nie dopłaca, a jeżeli spółka
zaczyna mieć problemy to ogłasza upadłość.
Sołtys Lidia Piechaczek zgłosiła potrzebę
Prószkowskiej w Boguszycach przy warsztacie.
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Sołtys Leonhard Wotzka zgłosił potrzebę wycięcia krzaków i chaszczy w Chrzowicach przy drodze
prowadzącej do śluzy na rzece Odra.
Sołtys Jerzy Wocka złożył wypowiedź w sprawie nowopowołanej spółki gminnej, w której wskazał, że
kierowanie się kryterium najtańszej spółki nie zawsze jest najlepsze.
W nawiązaniu do wypowiedzi Burmistrz wskazała, że przepisy narzucają taką procedurę.
Sołtys Tadeusz Wieszała zgłosił potrzebę usunięcia powalonego drzewa na byłym cmentarzu
radzieckim w Chrzowicach.
Sołtys Tadeusz Wieszała złożył zapytanie kiedy zostanie usunięta czerwona gwiazda radziecka na
obelisku na przedmiotowym cmentarzu Chrzowicach.
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że sprawa ta będzie jeszcze rozpatrywana. Burmistrz podkreśliła,
że chciałaby docelowo zachować teren byłego cmentarza jako miejsce pamięci, gdzie co roku
organizowane są uroczystości ku pamięci ofiar II wojny światowej.
Radny Józef Dudek złożył wypowiedź w sprawie inwestycji prowadzonej przy Stawie Nowokuźnickim,
wskazując, że pieniądze, które są tam zainwestowane są pieniędzmi „wyrzuconymi w błoto”, ponieważ
jeżeli nie zostaną wykarczowane krzaki na szer. 2 m przy wykonywanej ścieżce to za krótki okres czasu
znowu ścieżka zarośnie, a drewno zacznie gnić.
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W odpowiedzi Burmistrz podkreśliła, że teren stawu Nowokuźnickiego jest rezerwatem i nie można na
tym terenie wykonywać żadnych prac, na które nie wyraziła zgody Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Opolu.
Radny Józef Dudek zgłosił potrzebę wykonania remontu budynku gminnego położonego w Nowej
Kuźni przy ul. Szkolnej, szczególnie w odniesieniu do elewacji budynku, która jest w bardzo złym stanie
technicznym.
Radny Paweł Piechaczek złożył zapytanie jakie prawa mają radni Rady Miejskiej w stosunku nowo
powołanej spółki gminnej.
W odpowiedzi mecenas Marcin Popielski wskazał, że Rada Miejska nie ma bezpośrednich kompetencji
do kontrolowania takiej spółki, czy też wydania jej poleceń w drodze uchwały.
W nawiązaniu do wypowiedzi Burmistrz wskazała, że występuje tu podobna sytuacja jak przy
jednostkach organizacyjnych gminy, gdzie Rada Miejska również nie ma bezpośredniego przełożenia
na takie jednostki wpływając np. na program nauczania w szkole. Burmistrz podkreśliła, że jeżeli Rada
Miejska w trakcie kadencji stwierdzi, że powołana spółka działa źle to zawsze radni będą mogli
zawnioskować o rozwiązanie tej spółki.
Sołtys Damian Kaleta wniósł zapytanie jak w momencie kiedy wywozem odpadów zajmie się nowa
spółka gminna, odbierane będą śmieci komunalne - w kontenerach czy w workach.
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że w jednym koszu i w workach, co wynikać będzie z kalkulacji
cenowej, która musi, zgodnie z nowymi przepisami przewidywać 5 frakcji śmieci. Jeżeli te wszystkie
frakcje byłyby wywożone w kubłach to znacznie podwyższyłoby to koszty wywozu odpadów i
spowodowało podniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami. Burmistrz podkreśliła ponadto, że
powołanie nowej spółki gminnej, która zajmie się wywozem odpadów wraz z zastosowaniem
omawianych worków na odpady ma zapobiec konieczności podniesienia ceny za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Sołtys Krzysztof Lellek zgłosił potrzebę dosypania kamienia i wyrównania nawierzchni na
przedłużeniu ul. Strażackiej – łączniku ul. Strażackiej ze Strzelecką.
10. Zakończenie obrad.
Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 10.15 słowami: „zamykam obrady sesji Rady
Miejskiej w Prószkowie”.
Na tym protokół zakończono.

Protokołował:

Adam Wrześniewski

Wiceprzewodniczący Rady

Krystian Janikula
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