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Projekt
Protokół nr XL/2018
z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie
odbytej w dniu 3 lipca 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 dokonał radny Krystian Janikula – Wiceprzewodnicz cy 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 10 radnych. Lista obecno ci radnych
doł czona jest do protokołu.
2. Przedstawienie porz dku obrad.
Wiceprzewodnicz cy Rady poinformował o wpłyni ciu wniosku Burmistrza w sprawie wprowadzenia
autopoprawki do przedło onego porz dku obrad sesji dotycz cej:
- wykre lenia projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Prószkowa (druk nr 408)
wskazanego w punkcie 4 podpunkcie 6) porz dku obrad i wpisanie w tym punkcie projektu uchwały w
sprawie opłaty targowej przedło onego na druku nr 421.
Wiceprzewodnicz cy Rady poddał przedstawion autopoprawk pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie, jednogło nie 10 głosów „za” przyj ła
przedstawione autopoprawki do przedło onego porz dku obrad sesji.
Wiceprzewodnicz cy Rady odczytała porz dek obrad sesji o nast puj cej tre ci:
3. Przyj cie protokołu XXXIX sesji.
4. Przyj cie uchwał w sprawach:
1) rozstrzygni cia o sposobie rozpatrzenia nieuwzgl dnionej uwagi, zło onej do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 403),
2) rozstrzygni cia o sposobie rozpatrzenia nieuwzgl dnionej uwagi, zło onej do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 404),
3) rozstrzygni cia o sposobie rozpatrzenia nieuwzgl dnionej uwagi, zło onej do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 405)
4) rozstrzygni cia o sposobie rozpatrzenia nieuwzgl dnionej uwagi, zło onej do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 406),
5) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
(druk nr 407),
6) opłaty targowej (druk nr 421),
7) zasad usytuowania na terenie gminy Prószków miejsc sprzeda y i podawania napojów
alkoholowych (druk nr 409),
8) ustalenia maksymalnej liczby zezwole na sprzeda napojów alkoholowych na terenie gminy
Prószków (druk nr 410),
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9) przekazania rodków finansowych na Fundusz Wsparcia Pa stwowej Stra y Po arnej (druk nr
411),
10) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, poło onym na obszarze gminy Prószków (druk nr 412),
11) przeznaczenia mienia oraz przej cia nale no ci i zobowi za Publicznego Gimnazjum im. Ks.
Hugo Kwiotka w Prószkowie przez Publiczn Szkoł Podstawow im. Bronisława
Koraszewskiego w Prószkowie (druk nr 413),
12) pomnika przyrody – alei drzew stanowi cych szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414
Opole – Lubrza (druk nr 414),
13) zmiany przebiegu ulicy Sosnowej w miejscowo ci Górki (druk nr 415),
14) nadania nazwy ulicy na terenie miejscowo ci Górki (druk nr 416),
15) nadania nazwy drodze wewn trznej w miejscowo ci Górki (druk nr 417),
16) zmiany bud etu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018 (druk nr 418),
17) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 419).
5. Sprawozdanie z działalno ci mi dzysesyjnej Burmistrza (druk nr 420).
6. Pismo z dnia 25.05.2018 r. spółki Wodoci gi i Kanalizacja w Opolu sp. z o.o. przekazuj ce
projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków.
7. Pismo z dnia 29.05.2018 r. Stowarzyszenia na Rzecz Trwałego i Zrównowa onego Rozwoju
„Zielona Ziemia” z Prószkowa w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Prószków.
8. Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w roku 2017 petycjach, wniesionych do Rady Miejskiej w
Prószkowie.
9. Sprawozdanie z realizacji procedury Bud etu Obywatelskiego Miasta Prószków na rok 2018.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Zako czenie obrad.
Wiceprzewodnicz cy Rady poddał odczytany porz dek obrad pod głosowanie.
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyj ła porz dek obrad XL sesji Rady
Miejskiej, jednogło nie 10 głosów „za”.
Doszedł radny Józef Wystrach, w sesji bierze udział 11 radnych.
3.Przyj cie protokołu XXXIX sesji.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie, jednogło nie 11 głosów „za”, przyj ła
protokół z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 25 maja 2018 r.
4. Przyj cie uchwał w sprawach:
1) rozstrzygni cia o sposobie rozpatrzenia nieuwzgl dnionej uwagi, zło onej do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 403.
Burmistrz Ró a Malik zaproponowała, eby obecna na sesji urbanistka Sabina Gontarewicz, która jest
autorem omawianego planu, omówiła wszystkie projekty uchwał dotycz ce miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Prószkowa.
Wprowadzenia do projektów uchwał przedło onych na drukach od nr 403 do 407 dokonała urbanistka
Sabina Gontarewicz.
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Dodatkowo Burmistrz omówiła spraw budowy obwodnicy miasta Prószkowa oraz budowy
ewentualnego zjazdu z autostrady A4 na wysoko ci Prószkowa wraz z drogami dojazdowymi.
Podkre liła, e ze strony prawnej obwodnica jest ju mo liwa do wykonania i mimo, e na chwil obecn
nie ma na ten cel rodków finansowych to ci g obwodnicy pozostaje wrysowany na planie
zagospodarowania miasta Prószkowa.
Nie było pyta do projektu uchwały.
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Wiceprzewodnicz cy Rady odczytał projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 11 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XL/364/2018
w sprawie rozstrzygni cia o sposobie rozpatrzenia nieuwzgl dnionej uwagi, zło onej do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków.
Uchwał zał cza si do protokołu.
2) rozstrzygni cia o sposobie rozpatrzenia nieuwzgl dnionej uwagi, zło onej do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 404.
Nie było pyta do projektu uchwały.
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Wiceprzewodnicz cy Rady odczytała projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 11 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XL/365/2018
w sprawie rozstrzygni cia o sposobie rozpatrzenia nieuwzgl dnionej uwagi, zło onej do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków.
Uchwał zał cza si do protokołu.
3) rozstrzygni cia o sposobie rozpatrzenia nieuwzgl dnionej uwagi, zło onej do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 405.
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Nie było pyta do projektu uchwały.
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Wiceprzewodnicz cy Rady odczytała projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 11 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XL/366/2018
w sprawie rozstrzygni cia o sposobie rozpatrzenia nieuwzgl dnionej uwagi, zło onej do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków.
Uchwał zał cza si do protokołu.
4) rozstrzygni cia o sposobie rozpatrzenia nieuwzgl dnionej uwagi, zło onej do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 406.
Nie było pyta do projektu uchwały.
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Wiceprzewodnicz cy Rady odczytał projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 11 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XL/367/2018
w sprawie rozstrzygni cia o sposobie rozpatrzenia nieuwzgl dnionej uwagi, zło onej do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków.
Uchwał zał cza si do protokołu.
5) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 407.
Wiceprzewodnicz cy Rady poinformował, e do Rady Miejskiej wpłyn ł wniosek Burmistrza o
wprowadzenie autopoprawki do przedło onego projektu uchwały o nast puj cej tre ci:
1. w § 12 dodaje si :
a) w ust. 2 dodaje si symbol: „4R”
b) dodaje si pkt. 3 w brzmieniu: „na terenach oznaczonych symbolami (zgodnie z
oznaczeniami na rysunku planu): 36MN, od 39MN do 41MN, 62MN, od 6MN/U do
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8MN/U, 35MN/U, 6U, 17U, 9RM, od 15KDD do 17KDD, 3KDPj, 11KDW, 1KS
obowi zuj ograniczenia wynikaj ce z poło enia w obr bie 50 metrowej strefy
ochronnej od cmentarza, w granicach której ustala si zakaz lokalizacji budynków
mieszkalnych, obiektów gastronomicznych oraz zakładów produkuj cych lub
przechowuj cych ywno .”
2. w § 13 ust. 1 dodaje si pkt 7) w brzmieniu: „dopuszcza si roboty budowlane (w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego) dla sieci i urz dze infrastruktury technicznej”
3. w § 14 dodaje si pkt 3) w brzmieniu: „realizacja miejsc do parkowania – na terenie własnym
inwestora w formie stanowisk postojowych i/lub w gara ach.”
4. w § 17 ust. 12 pkt 1) dodaje si : „ci gów pieszo-jezdnych”
5. w § 18 ust. 11 pkt 1) dodaje si : „ci gów pieszo-jezdnych”
6. w § 19:
a) ust. 2 pkt 7) dodaje si po wyrazach „ustala si ” wyrazy: „obowi zuj ce i”
b) ust. 12 pkt1) dodaje si : „ci gów pieszo-jezdnych”
7. w § 22 ust. 1 pkt 2) lit.b) wykre la si : „(m.in. toalety, szatnie)”
8. zał cznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Prószków otrzymuje brzmienie jak w zał czeniu;
9. zał cznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Prószków otrzymuje brzmienie jak w zał czeniu;
10. zał cznik nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Prószków otrzymuje brzmienie jak w zał czeniu.
Wiceprzewodnicz cy Rady poddał przedło ony wniosek pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 11 głosów „za” przyj ła
wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały przedło onego na
druku nr 407.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała urbanistka Sabina Gontarewicz.
Nie było pyta do projektu uchwały.
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Wiceprzewodnicz cy Rady odczytał projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 11 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XL/368/2018
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Prószków
Uchwał zał cza si do protokołu.
6) opłaty targowej,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 408.
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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.
Wiceprzewodnicz cy Rady odczytał projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 11 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XL/369/2018
w sprawie opłaty targowej.
Uchwał zał cza si do protokołu.
7) zasad usytuowania na terenie gminy Prószków miejsc sprzeda y i podawania napojów
alkoholowych,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 409.
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.
Wiceprzewodnicz cy Rady odczytał projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 11 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XL/370/2018
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Prószków miejsc sprzeda y i podawania
napojów alkoholowych.
Uchwał zał cza si do protokołu.
8) ustalenia maksymalnej liczby zezwole na sprzeda napojów alkoholowych na terenie gminy
Prószków,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 410.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Burmistrz.
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Nie było pyta do projektu uchwały.
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Wiceprzewodnicz cy Rady odczytał projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 11 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XL/371/2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwole na sprzeda napojów alkoholowych na
terenie gminy Prószków.
Uchwał zał cza si do protokołu.
9) przekazania rodków finansowych na Fundusz Wsparcia Pa stwowej Stra y Po arnej,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 411.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Burmistrz.
Nie było pyta do projektu uchwały.
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Wiceprzewodnicz cy Rady odczytał projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 11 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XL/372/2018
w sprawie przekazania rodków finansowych na Fundusz Wsparcia Pa stwowej Stra y
Po arnej.
Uchwał zał cza si do protokołu.
10) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, poło onym na obszarze gminy Prószków,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 412.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Burmistrz.
Nie było pyta do projektu uchwały.
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Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Wiceprzewodnicz cy Rady odczytał projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 11 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XL/373/2018
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, poło onym na obszarze gminy
Prószków.
Uchwał zał cza si do protokołu.
11) przeznaczenia mienia oraz przej cia nale no ci i zobowi za Publicznego Gimnazjum im. Ks.
Hugo Kwiotka w Prószkowie przez Publiczn Szkoł Podstawow im. Bronisława
Koraszewskiego w Prószkowie,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 413.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Barbara Dziubałtowska – Dyrektor
Biura Obsługi O wiaty Samorz dowej w Prószkowie.
Nie było pyta do projektu uchwały.
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Wiceprzewodnicz cy Rady odczytał projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 11 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XL/374/2018
w sprawie przeznaczenia mienia oraz przej cia nale no ci i zobowi za Publicznego
Gimnazjum im. Ks. Hugo Kwiotka w Prószkowie przez Publiczn Szkoł Podstawow im.
Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie.
Uchwał zał cza si do protokołu.
12) pomnika przyrody – alei drzew stanowi cych szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr
414 Opole – Lubrza,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 414.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Katarzyna Szylar – Kierownik Referatu
Gospodarki Urz du Miejskiego w Prószkowie oraz Burmistrz.
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Nie było pyta do projektu uchwały.
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Wiceprzewodnicz cy Rady odczytał projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 11 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XL/375/2018
w sprawie pomnika przyrody – alei drzew stanowi cych szpaler po obu stronach drogi
wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza.
Uchwał zał cza si do protokołu.
13) zmiany przebiegu ulicy Sosnowej w miejscowo ci Górki,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 415.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Katarzyna Szylar – Kierownik Referatu
Gospodarki 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.
Wiceprzewodnicz cy Rady odczytał projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 11 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XL/376/2018
w sprawie zmiany przebiegu ulicy Sosnowej w miejscowo ci Górki.
Uchwał zał cza si do protokołu.
14) nadania nazwy ulicy na terenie miejscowo ci Górki,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 416.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Katarzyna Szylar – Kierownik Referatu
Gospodarki Urz du Miejskiego w Prószkowie oraz Burmistrz.
Dodatkowo Burmistrz omówiła spraw przejazdu ci kiego sprz tu budowlanego przez ul. Stawow w
Górkach na nowo buduj ce si osiedle mieszkaniowe. Wskazała, e s prowadzone rozmowy z
deweloperem w sprawie mo liwo ci przejazdu tego sprz tu drog poln pomi dzy Chrz szczycami a
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Górkami tak aby nie rozje d a ulicy Stawowej w Górkach. Ponadto poinformowała, e projektant
wynaj ty przez gmin zajmie si znalezieniem sposobu technicznego na spowolnienie ruchu na ul.
Stawowej, gdy s zgłoszenia o nadmiernej pr dko ci przejazdu wspomnianych maszyn budowlanych.
W nawi zaniu do wypowiedzi sołtys Górek Justyna Szmechta i radny Konrad Witek potwierdzili, e
przejazd ci kiego sprz tu budowlanego na nowo budowane osiedle mieszkaniowe jest du
uci liwo ci dla mieszka ców.
Nie było pyta do projektu uchwały.
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Wiceprzewodnicz cy Rady odczytał projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 11 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XL/377/2018
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowo ci Górki.
Uchwał zał cza si do protokołu.
15) nadania nazwy drodze wewn trznej w miejscowo ci Górki,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 417.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Katarzyna Szylar – Kierownik Referatu
Gospodarki 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.
Wiceprzewodnicz cy Rady odczytał projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 11 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XL/378/2018
w sprawie nadania nazwy drodze wewn trznej w miejscowo ci Górki.
Uchwał zał cza si do protokołu.
16) zmiany bud etu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 418.
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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.
Wiceprzewodnicz cy Rady odczytał projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 11 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XL/379/2018
w sprawie zmiany bud etu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018.
Uchwał zał cza si do protokołu.
17) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 419.
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.
Wiceprzewodnicz cy Rady odczytał projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 11 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XL/380/2018
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
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 420.
Wprowadzenia do sprawozdania dokonała Burmistrz.
Dodatkowo Burmistrz omówiła spraw prowadzonej w gminie gospodarki odpadami, informuj c, e
przez wyspecjalizowan firm została przeprowadzona analiza obecnej sytuacji w tym zakresie. W
wyniku tej analizy okazało si , e w gminie Prószków wytwarza si znacznie wi cej mieci na głow
mieszka ca ni w gminach o ciennych, szczególnie w odniesieniu do mieci zmieszanych, co odbija si
na kosztach systemu. Burmistrz wskazała, e aby zapobiec tej sytuacji gmina postanowiła
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zawnioskowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotycz cych modernizacji istniej cego Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prószkowie, utworzenia nowego takiego punktu w
Boguszycach oraz zwi kszenia zasi gu obecnego systemu odbioru odpadów w kierunku zbiórki jak
najwi kszej ilo ci mieci segregowanych jak równie zakupu kubłów dla mieszka ców. Burmistrz
podkre liła tak e, e gmina musi zwi kszy poziom odzysku mieci bo w przeciwnym razie, w
momencie zwi kszenia wymaganych poziomów odzysku, gmina b dzie płaci kary. Ponadto opłaty dla
mieszka ców b d coraz wy sze, je eli nie zwi kszy si liczba mieci segregowanych w stosunku do
zmieszanych.
Burmistrz przekazała tak e informacje uzyskane od obecnego dyrektora GDDKiA w Opolu wskazuj c,
e je eli gmina przedstawi przekonuj ce argumenty dot. niedostatecznego bezpiecze stwa na drodze
krajowej nr 45 to b dzie on zabiegał o utworzenie ronda w miejscu skrzy owania z drog wojewódzk .
Burmistrz wskazała tak e, e zabiega w tej instytucji w sprawie utworzenia ci gu pieszo – jezdnego
pomi dzy Chrzowicami, a Boguszycami.
Burmistrz przekazała tak e informacje dotycz ce gazyfikacji gminy, informuj c, e Polska Spółka
Gazownicza ogłosiła przetarg na wykonanie projektu wykonania gazoci gu w Prószkowie i w 2
przetargu zgłosił si wykonawca. Burmistrz omówiła tak e etapy gazyfikacji Prószkowa w zwi zku z
tym projektem. Burmistrz zwróciła si tak e do sołtys Górek Justyny Szmechty, aby w tej miejscowo ci
przeprowadzi ankiety dot. ch ci mieszka ców do przył czenia si do sieci gazowniczej, która ju jest
poło ona w s siednim Winowie, bo dzi ki takim działaniom gazyfikacja w Górkach b dzie szybsza.
Burmistrz poinformowała równie o podpisaniu umowy dofinansowania w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 na wykonanie cie ki pieszo –
jezdnej z Pomologii do Złotnik. Burmistrz wskazała, e gmina ogłosiła przetarg w trybie „zaprojektuj i
wybuduj” dotycz cy tej inwestycji, ale nie zgłosił si aden wykonawca, przez co gmina rozwa a
rozdzielenie tego przetargu na dwa tryby: jeden dotycz cy wykonania dokumentacji technicznej i jeden
dotycz cy robót budowlanych.
Nie było pyta do sprawozdania.
6. Pismo z dnia 25.05.2018 r. spółki Wodoci gi i Kanalizacja w Opolu sp. z o.o. przekazuj ce
projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków.
Nie było pyta do pisma.
7. Pismo z dnia 29.05.2018 r. Stowarzyszenia na Rzecz Trwałego i Zrównowa onego Rozwoju
„Zielona Ziemia” z Prószkowa w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Prószków.
Nie było pyta do pisma.
8. Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w roku 2017 petycjach, wniesionych do Rady Miejskiej
w Prószkowie.
Nie było pyta do informacji.
9. Sprawozdanie z realizacji procedury Bud etu Obywatelskiego Miasta Prószków na rok 2018.
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Nie było pyta do sprawozdania.
10.Dyskusja i wolne wnioski.
Przewodnicz ca Zarz du Jednostki Pomocniczej Miasta Prószkowa El bieta Moczko zło yła
wypowied w sprawie złego stanu technicznego chodnika z Prószkowa do Pomologii.
W nawi zaniu Burmistrz poinformowała, e sprawa jest na bie co monitorowana i zgodnie z
zapewnieniami Zarz du Dróg Wojewódzkich jak znajd si wolne rodki finansowe to chodnik b dzie
remontowany.
Sołtys Folwarku Tadeusz Wieszala zło ył wypowied w sprawie wysokich cen inwestycji oferowanych
przez wykonawców.
Radny Dawid Kochanek zło ył zapytanie czy została powołana komisja ds. szacowania szkód w
rolnictwie w zwi zku z panuj c susz .
W odpowiedzi Katarzyna Szylar – Kierownik Referatu Gospodarki Urz du Miejskiego w Prószkowie
poinformowała, e komisja taka została powołana przez Wojewod Opolskiego przy czym nie ogłosił
on jeszcze stanu suszy. Wskazała jednak, e wnioski o odszkodowanie w tej sprawie mo na ju składa .
Radny Dawid Kochanek zgłosił tak e wniosek o wyczyszczenie zbiornika wodnego tzw. „kału y” w
Złotnikach, wskazuj c, e najlepiej byłoby to wykona przed tegorocznymi do ynkami.
Radny Konrad Witek podzi kował za o wietlenie do ko ca ulicy Szkolnej w Górkach. Wskazał tak e
na konieczno załatania powi kszaj cych si dziur w nawierzchni dróg na terenie wsi. Ponadto zło ył
wypowied , w której wskazał na uci liwo całonocnych imprez odbywaj cych si na pobliskim
poligonie.
W nawi zaniu Burmistrz wskazała, e w przypadku takiego zakłócania porz dku trzeba to zgłasza na
Policj .
Sołtys Górek Justyna Szmechta poinformowała, e w dzikim sadzie pomi dzy Górkami, a
Chrz szczycami zagnie dziły si bezpa skie psy oraz wskazała na potrzeb załatania dziur w drogach
na terenie Górek.
Ponadto Sołtys zło yła zapytanie czy gmina posiada informacje dot. rozbudowy b d rozburzania
kurników w Górkach.
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, e gmina otrzymuje kwartalne informacje z Powiatu dot. wydanych
na jej terenie pozwole na budow b d rozbiórk i na chwil obecn nie widziała takiej informacji w
sprawie kurników w Górkach przy czym trzeba to sprawdzi w Urz dzie Miejskim bo by mo e
wpłyn ła w ostatnim czasie.
Radny Paweł Piechaczek zło ył wypowied w imieniu stra aków z OSP w Boguszycach, składaj c na
r ce Wiceprzewodnicz cego Rady Miejskiej Krystiana Janikul podzi kowania dla radnych Rady
Miejskiej w Prószkowie za przydzielenie rodków finansowych na nowo zakupiony samochód
po arniczy.
Sołtys Górek Justyna Szmechta zło yła wypowied w której poinformowała, e na ostatnim walny
zgromadzeniu członków Partnerstwa Borów Niemodli skich, na której była obecna padła propozycja
podniesienia stawki członkowskiej dla gmin wchodz cych w skład tego stowarzyszenia i w zwi zku z
tym jak do tej sprawy musi ustosunkowa si Rada Miejska.
W odpowiedzi Zast pca Burmistrza Anna Wójcik poinformowała, e jak taka informacja wpłynie do
gminy to wtedy zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały w tej sprawie, który zostanie
przedło ony Radzie Miejskiej.
13

11.Zako czenie obrad.
Wiceprzewodnicz cy Rady zamkn ł obrady sesji o godz. 10.30 słowami: „zamykam obrady sesji Rady
Miejskiej w Prószkowie”.
Na tym protokół zako czono.

Protokołował:

Adam Wrze niewski

Wiceprzewodnicz cy Rady

Krystian Janikula
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