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Projekt
Protokół nr XXXVII/2018
z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie
odbytej w dniu 23 marca 2018 r. o godz. 9.00 w
w O rodku Kultury i Sportu w Prószkowie
przy ul. Daszy skiego 6

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Otwarcia sesji dokonała radna Klaudia Lakwa – Przewodnicz ca Rady Miejskiej w Prószkowie. Sesja
była prawomocna. Zwołana została zgodnie z ustaw o samorz dzie gminnym oraz statutem gminy i w
chwili stwierdzenia prawomocno ci uczestniczyło w niej 13 radnych. Lista obecno ci radnych doł czona
jest do protokołu.
2.Prezentacja przedstawiciela Uniwersytetu Opolskiego dotycz ca realizacji projektu utworzenia
Mi dzynarodowego Centrum Badawczo – Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz
rolnictwa i przemysłu rolno – spo ywczego na Pomologii w Prószkowie.
Prezentacji dokonał przedstawiciel Uniwersytetu Opolskiego – Grzegorz Sawicki, który omówił
zaawansowanie prac dotycz cych projektu utworzenia Mi dzynarodowego Centrum Badawczo –
Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno – spo ywczego.
Prowadz cy przedstawił mi dzy innymi informacje dot. sprawy finansowania projektu, koncepcji
architektoniczno – projektowych dla budynku oraz sposobu funkcjonowania projektu po zako czeniu
jego rzeczowej realizacji.
3. Przedstawienie porz dku obrad.
Przewodnicz ca Rady poinformowała o wpłyni ciu wniosku Burmistrza w sprawie wprowadzenia
autopoprawki do przedło onego porz dku obrad sesji dotycz cej:
- dodania w punkcie 4 porz dku obrad podpunktu 5a) dotycz cego projektu uchwały w sprawie
wyra enia zgody na zawarcie przez Gmin Prószków porozumienia z Miastem Opole oraz gminami:
Krapkowice, Dobrze

Wielki, Komprachcice, Gogolin, Tarnów Opolski oraz Strzeleczki w celu

wspólnej realizacji projektu pn: „Czas na rower - Budowa cie ek pieszo-rowerowych w Aglomeracji
Opolskiej”,
- dodania po punkcie 9 porz dku obrad punktu 9a. dotycz cego pisma z dnia 20.03.2018 r. Prezesa
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w sprawie wyników kontroli
przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Opolu.
Przewodnicz ca Rady poddała przedstawione autopoprawki pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie, jednogło nie 13 głosów „za” przyj ła
przedstawione autopoprawki do przedło onego porz dku obrad sesji.
Przewodnicz ca Rady odczytała porz dek obrad sesji o nast puj cej tre ci:
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4. Przyj cie protokołu XXXVI sesji.
5. Przyj cie uchwał w sprawach:
1) podziału Gminy Prószków na okr gi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych
wybieranych w ka dym okr gu (druk nr 372),
2) podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych (druk nr 373),
3) zaopiniowania poł czenia gmin w celu utworzenia okr gu wyborczego do Rady Powiatu Opolskiego
(druk nr 374),
4) wyra enia zgody na nieodpłatne przekazanie Miastu Opole mienia Gminy Prószków w zwi zku ze
zmian granic (druk nr 375),
5) okre lenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysoko ci stypendiów
sportowych dla osób fizycznych za osi gni te wyniki sportowe (druk nr 376),
5a) wyra enia zgody na zawarcie przez Gmin Prószków porozumienia z Miastem Opole oraz
gminami: Krapkowice, Dobrze Wielki, Komprachcice, Gogolin, Tarnów Opolski oraz
Strzeleczki w celu wspólnej realizacji projektu pn: „Czas na rower - Budowa cie ek pieszorowerowych w Aglomeracji Opolskiej” (druk nr 386),
6) przyj cia „Programu opieki nad zwierz tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ci zwierz t
na terenie gminy Prószków w 2018 r. (druk nr 377),
7) okre lenia zasad udzielania dotacji celowej z bud etu gminy Prószków na zadania słu ce ochronie
powietrza, polegaj ce na trwałej zmianie ogrzewania w glowego na proekologiczne (druk nr 378),
8) uchwalenia statutu Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej w Prószkowie (druk nr 379),
9) utworzenia Klastra Energii Ziemia Prószkowska (druk nr 380),
10) poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz wysoko ci
wynagrodzenia za inkaso ( druk nr 381),
11) zmiany bud etu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018 (druk nr 382),
12) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków (druk nr 383).
6. Sprawozdanie z działalno ci mi dzysesyjnej Burmistrza (druk nr 384).
7. Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych na ostatniej
sesji Rady Miejskiej (druk nr 385).
8. Sprawozdanie z działalno ci Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej w Prószkowie za 2017
rok.
9. Sprawozdanie z realizacji zada z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.
9a. Pismo z dnia 20.03.2018 r. Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z
o.o. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
rodowiska w Opolu.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Zako czenie obrad.
Przewodnicz ca Rady poddała odczytany porz dek obrad sesji pod głosowanie.
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyj ła porz dek obrad XXXVII sesji Rady
Miejskiej, jednogło nie 13 głosów „za”.
4. Przyj cie uchwał w sprawach:
1) podziału Gminy Prószków na okr gi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby
radnych wybieranych w ka dym okr gu,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 372.
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Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Edyta Gogol – Fuhl – Kierownik Referatu
Organizacyjnego Urz du Miejskiego w Prószkowie.
Nie było pyta do projektu uchwały.
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XXXVII/338/2018
w sprawie podziału Gminy Prószków na okr gi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów
oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okr gu.
Uchwał zał cza si do protokołu.
2) podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 373.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Edyta Gogol – Fuhl – Kierownik
Referatu Organizacyjnego Urz du Miejskiego w Prószkowie.
Nie było pyta do projektu uchwały.
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XXXVII/339/2018
w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwał zał cza si do protokołu.
3) zaopiniowania poł czenia gmin w celu utworzenia okr gu wyborczego do Rady Powiatu
Opolskiego,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 374.
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Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Edyta Gogol – Fuhl – Kierownik
Referatu Organizacyjnego Urz du Miejskiego w Prószkowie.
Nie było pyta do projektu uchwały.
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XXXVII/340/2018
w sprawie zaopiniowania poł czenia gmin w celu utworzenia okr gu wyborczego do Rady
Powiatu Opolskiego.
Uchwał zał cza si do protokołu.
4) wyra enia zgody na nieodpłatne przekazanie Miastu Opole mienia Gminy Prószków w zwi zku
ze zmian granic,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 375.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Edyta Gogol – Fuhl – Kierownik
Referatu Organizacyjnego Urz du Miejskiego w Prószkowie.
Nie było pyta do projektu uchwały.
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XXXVII/341/2018
w sprawie wyra enia zgody na nieodpłatne przekazanie Miastu Opole mienia Gminy
Prószków w zwi zku ze zmian granic.
Uchwał zał cza si do protokołu.
5) okre lenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysoko ci stypendiów
sportowych dla osób fizycznych za osi gni te wyniki sportowe,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 376.
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Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Edyta Gogol – Fuhl – Kierownik
Referatu Organizacyjnego Urz du Miejskiego w Prószkowie.
Nie było pyta do projektu uchwały.
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XXXVII/342/2018
w sprawie okre lenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysoko ci
stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osi gni te wyniki sportowe.
Uchwał zał cza si do protokołu.
5a) wyra enia zgody na zawarcie przez Gmin Prószków porozumienia z Miastem Opole oraz
gminami: Krapkowice, Dobrze Wielki, Komprachcice, Gogolin, Tarnów Opolski oraz Strzeleczki
w celu wspólnej realizacji projektu pn: „Czas na rower - Budowa cie ek pieszo-rowerowych w
Aglomeracji Opolskiej”,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 386.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Edyta Gogol – Fuhl – Kierownik
Referatu Organizacyjnego Urz du Miejskiego w Prószkowie.
Nie było pyta do projektu uchwały.
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XXXVII/343/2018
w sprawie wyra enia zgody na zawarcie przez Gmin Prószków porozumienia z Miastem
Opole oraz gminami: Krapkowice, Dobrze Wielki, Komprachcice, Gogolin, Tarnów Opolski
oraz Strzeleczki w celu wspólnej realizacji projektu pn: „Czas na rower - Budowa cie ek pieszorowerowych w Aglomeracji Opolskiej”.
Uchwał zał cza si do protokołu.
6) przyj cia „Programu opieki nad zwierz tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ci
zwierz t na terenie gminy Prószków w 2018 r.,
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Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 377.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Joanna Łubi ska – Wójcik – Kierownik
Referatu Inwestycji Urz du Miejskiego w Prószkowie.
Nie było pyta do projektu uchwały.
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XXXVII/344/2018
w sprawie przyj cia „Programu opieki nad zwierz tami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomno ci zwierz t na terenie gminy Prószków w 2018 r.
Uchwał zał cza si do protokołu.
7) okre lenia zasad udzielania dotacji celowej z bud etu gminy Prószków na zadania słu ce
ochronie powietrza, polegaj ce na trwałej zmianie ogrzewania w glowego na proekologiczne,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 378.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Joanna Łubi ska – Wójcik – Kierownik
Referatu Inwestycji w Urz dzie Miejskim w Prószkowie oraz Burmistrz.
Sołtys Górek Justyna Szmechta wniosła zapytanie jakie warunki trzeba spełnia aby otrzyma
dofinansowanie do zakupu pieca.
W odpowiedzi Joanna Łubi ska – Wójcik – Kierownik Referatu Inwestycji w Urz dzie Miejskim w
Prószkowie poinformowała, e zasady s zawarte w zał czniku do uchwały, a szczegółowe wymagania
i dokumenty potrzebne do otrzymania dotacji b d wskazane w ogłoszeniu o naborze wniosków o
dofinansowanie, które b dzie upublicznione na gminnej stronie internetowej oraz w „Kronikarzu”.
Dodatkowo Burmistrz wskazała, e dotacja dla jednego wła ciciela wynosi b dzie 6 000 zł, a wst pnie
w bud ecie gminy na przedmiotowe dofinansowania planuje si przeznaczy 120 000 zł, ale je li
zainteresowanie b dzie du e to nie wyklucza si zwi kszenia tych rodków.
Sołtys Folwarku Tadeusz Wieszala wniósł zapytanie czy w ramach omawianej uchwały b d
dofinansowywane piece na pellet.
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, e tak, ale warunkiem b dzie u ywanie do spalania pelletu
posiadaj cego obowi zuj ce certyfikaty, co gmina b dzie kontrolowa .
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
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Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XXXVII/345/2018
w sprawie okre lenia zasad udzielania dotacji celowej z bud etu gminy Prószków na
zadania słu ce ochronie powietrza, polegaj ce na trwałej zmianie ogrzewania w glowego na
proekologiczne.
Uchwał zał cza si do protokołu.
8) uchwalenia statutu Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej w Prószkowie,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 379.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Małgorzata Chrynus – Kierownik
Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.
Nie było pyta do projektu uchwały.
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XXXVII/346/2018
w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.
Uchwał zał cza si do protokołu.
9) utworzenia Klastra Energii Ziemia Prószkowska,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 380.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Joanna Łubi ska – Wójcik – Kierownik
Referatu Inwestycji Urz du Miejskiego w Prószkowie oraz Burmistrz.
Przewodnicz ca Zarz du Miasta Prószkowa El bieta Moczko wniosła zapytanie co oznacza skrót
„WWS” wskazany w uchwale.
W odpowiedzi Burmistrz poinformowała, e jest nazwa spółki współtworz cej Klaster Energii Ziemi
Prószkowskiej zgodna z danymi zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze S dowym.
Sołtys Górek Justyna Szmechta wniosła zapytanie czy podobnego typu Klastry Energetyczne istniej
ju w Polsce czy gmina Prószków jest pierwsz gmin przyst puj c do takiego klastra.
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W odpowiedzi Burmistrz wskazała, e na pewno jedn z pierwszych, a samo rozwi zanie oparte na
klastrze zacz ło wzbudza zainteresowanie zarówno w Polsce jak i za granic . Dodatkowo wskazała, e
mo e równie doj do współpracy Uniwersytetu Opolskiego z firmami zainteresowanymi działaniem
w ramach tworzonego Klastra Energii. Burmistrz przekazała tak e informacje dot. utworzenia
biogazowni na terenie gminy Prószków, wskazuj c, e obecnie w Polsce rz d b dzie wspiera tylko
biogazownie, które b d zagospodarowywa odpady rolnicze, dlatego te tego typu biogazownia ma
powsta w gminie.
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XXXVII/347/2018
w sprawie utworzenia Klastra Energii Ziemia Prószkowska.
Uchwał zał cza si do protokołu.
10) poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz
wysoko ci wynagrodzenia za inkaso,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 381.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Skarbnik Gminy Dorota Staniów.
Nie było pyta do projektu uchwały.
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XXXVII/348/2018
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów
oraz wysoko ci wynagrodzenia za inkaso.
Uchwał zał cza si do protokołu.
11) zmiany bud etu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 382.
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Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Skarbnik Gminy Dorota Staniów.
Nie było pyta do projektu uchwały.
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XXXVII/349/2018
w sprawie zmiany bud etu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018.
Uchwał zał cza si do protokołu.
12) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 383.
Przewodnicz ca Rady poinformowała, e wpłyn ł wniosek Burmistrza o wprowadzenie autopoprawki
do przedmiotowego projektu uchwały w nast puj cym zakresie:
- W zał czniku Nr 1 do Uchwały:
W informacjach uzupełniaj cych o wybranych rodzajach wydatków bud etowych zwi kszono wydatki
obj te limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) z tego: bie ce (kolumna
11.3.1)
W roku 2018 o kwot 16.830,00 zł
W roku 2019 o kwot 11.220,00 zł
- W zał czniku Nr 2 do Uchwały:
Dodano nowe przedsi wzi cie pn.: Prowadzenie audytu wewn trznego w Gminie Prószków.
Jednostka realizuj ca: Urz d Miejski w Prószkowie. Okres realizacji 2018-2019. Ł czne nakłady
finansowe: 28.050,00 zł, Limit zobowi za 28.050,00 zł, w tym: limit 2018 16.830,00 zł, limit 2019
11.220,00 zł.
Przewodnicz ca Rady poddała wniosek Burmistrza pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” przyj ła
wniosek Burmistrza o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały przedło onego na druku nr
383.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Dorota Staniów – Skarbnik Gminy.
Nie było pyta do projektu uchwały.
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
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Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XXXVII/350/2018
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.
Uchwał zał cza si do protokołu.
5. Sprawozdanie z działalno ci mi dzysesyjnej Burmistrza.
Sprawozdanie zostało przedło one Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 384.
Radny Teodor Klosa wniósł zapytanie dotycz ce punktu 19 sprawozdania – jaki był koszt wykaszania
poboczy, kopania rowu i wywozu urobku na odcinku 660 metrów w Górkach.
W odpowiedzi Zast pca Burmistrza Anna Wójcik wskazała, e kwot za to zlecenie mo na sprawdzi
w dokumentacji w Urz dzie Miejskim w Prószkowie.
6. Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych na ostatniej
sesji Rady Miejskiej.
Informacja została przedło ona Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na druku
nr 385.
Nie zgłoszono pyta lub uwag do Informacji.
7. Sprawozdanie z działalno ci Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej w Prószkowie za 2017 rok.
Nie zgłoszono pyta lub uwag do Sprawozdania.
8. Sprawozdanie z realizacji zada z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.
Nie zgłoszono pyta lub uwag do Sprawozdania.
9.Dyskusja i wolne wnioski.
Burmistrz poinformowała, e dziury w drogach gminnych mog by łatane dopiero wtedy kiedy przez
okres tygodnia utrzymuje si temperatura powy ej 15 stopni i dlatego te nie dokonywano dotychczas
łatania tych dziur.
Burmistrz poinformowała równie , e z tego samego powodu nie mogły wcze niej ruszy prace
zwi zane z tłuczniowaniem i wyrównywaniem dróg polnych na terenie gminy.
Radny Konrad Witek zło ył wypowied dotycz c terminu wnoszenia składek na Gminn Spółk
Wodn .
W nawi zaniu do wypowiedzi Zast pca Burmistrza Anna Wójcik wskazała, e spółka wodna nie jest
zarz dzana przez gmin , a przez prezesa i posiada własn ksi gowo i tam nale y zwraca si z
wszelkimi kwestiami dotycz cymi opłat za spółk wodn .
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10.Zako czenie obrad.
Przewodnicz ca Rady zamkn ła obrady sesji o godz. 10.30 słowami: „zamykam obrady sesji Rady
Miejskiej w Prószkowie”.
Na tym protokół zako czono.

Protokołował:

Adam Wrze niewski

Przewodnicz cy Rady

Klaudia Lakwa
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