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Projekt
Protokół nr XLII/2018
z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie
odbytej w dniu14 wrze nia2018 r. o godz. 8.30 w
w O rodku Kultury i Sportu w Prószkowie
przy ul. Daszy skiego 6

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Otwarcia sesji dokonała radnaKlaudia 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 11 radnych. Lista obecno ci radnych
doł czona jest do protokołu.
2. Przedstawienie porz dku obrad.
Przewodnicz ca Rady poinformowała o konieczno ci zmiany porz dku w przedmiocie punktu 3
dotycz cego przyj cia protokołu XL sesji. Przewodnicz ca Rady poinformowała, e w przedmiotowym
punkcie nale y uwzgl dni równie przyj cie protokołu z sesji odbytej w dniu 29 czerwca 2018 r. W
zwi zku z powy szym punkt 3 otrzymuje brzmienie: „Przyj cie protokołów XL i XLI sesji”.
Przewodnicz ca Rady poddała przedmiotowy wniosek pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie, jednogło nie 11 głosów „za” przyj ła
wniosek w sprawie zmiany porz dku obrad w punkcie 3.
Przewodnicz ca Rady odczytała porz dek obrad sesji o nast puj cej tre ci:
3. Przyj cie protokołu XL i XLI sesji.
4. Przyj cie uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej,
finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Prószków (druk nr 422),
2) utworzenia odr bnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorz du
terytorialnego zarz dzonych na dzie 21 pa dziernika 2018 r. (druk nr 423),
3) przyj cia do realizacji zadania pn. „Z kaprysem” i Gminn Orkiestr D t Prószków szanujemy
seniorów oraz rozwijamy dzieci i młodzie w ramach II edycji Marszałkowskiego Bud etu
Obywatelskiego Województwa Opolskiego (druk nr 424),
4) nadania nazwy drodze wewn trznej w miejscowo ci Górki (druk nr 425),
5) nadania nazwy drodze wewn trznej w miejscowo ci Górki (druk nr 426),
6) przyj cia przez Gmin Prószków wykonania projektu budowlano- wykonawczego dla zadania
pn.: „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Złotniki” (druk nr
427),
7) zmiany bud etu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018 (druk nr 428),
8) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 429),
9) udzielenia dotacji z bud etu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Stra y Po arnej w
linicach - Boguszycach (druk nr 430).
5. Sprawozdanie z działalno ci mi dzysesyjnej Burmistrza (druk nr 431).
6. Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych
na ostatniej sesji Rady Miejskiej (druk nr 432).
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7. Skarga z dnia 6 lipca 2018 r. Prokuratora Rejonowego w Opolu skierowana do
Wojewódzkiego S du Administracyjnego w Opolu na uchwał nr XVII/125/2016 Rady
Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków wraz z pismem z dnia 6
sierpnia 2018 r. przekazuj cym odpowied na przedmiotow skarg .
8. Postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki
Wodnej w Gliwicach Pa stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie
wydania opinii do projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków.
9. Skarga z dnia 8 sierpnia 2018 r. przekazana przez Wojewod Opolskiego pismem z dnia
13 sierpnia 2018 r. na bezczynno Burmistrza Prószkowa w sprawie podj cia rodków
naprawczych w przedmiocie udro nienia kanalizacji burzowej nale cej do Gminy.
10. Pismo z dnia 27 sierpnia 2018 r. mieszka ców ul. Opolskiej w Ja kowicach w sprawie
wykonania nawierzchni asfaltowej na tej ulicy.
11. Informacja o przebiegu wykonania bud etu Gminy Prószków, kształtowaniu si
wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej
instytucji kultury za I półrocze 2018 r.
12. Dyskusja i wolne wnioski.
13. Zako czenie obrad.
Doszedł radny Konrad Witek oraz radny Józef Wystrach. W sesji bierze udział 13 radnych.
Przewodnicz ca Rady poddała odczytany porz dek obrad pod głosowanie.
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyj ła porz dek obrad XLIIsesji Rady
Miejskiej, jednogło nie 13 głosów „za”.
3.Przyj cie protokołu XL i XLI sesji.
Przewodnicz ca Rady poddała pod głosowanie przyj cie protokołu XL sesji Rady Miejskiej odbytej w
dniu 3 lipca 2018 r.
W wyniku jawnego głosowaniaRada Miejska w Prószkowie, stosunkiem głosów: 12 „za” oraz 1 głos
„wstrzymał si ”, przyj ła protokół z XL sesji Rady Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 3 lipca 2018
r.
Przewodnicz ca Rady poddała pod głosowanie przyj cie protokołu XLI sesji Rady Miejskiej odbytej w
dniu 29 czerwca 2018 r.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie, stosunkiem głosów: 12 „za” oraz 1 głos
„wstrzymał si ”, przyj ła protokół z XLI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 29 czerwca
2018 r.
4. Przyj cie uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej,
finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Prószków,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 422.
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Wprowadzenia do 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.
Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” podj ła
Uchwał nr XLII/381/2018
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wspólnej obsługi
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Prószków.
Uchwał zał cza si do protokołu.
2) utworzenia odr bnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorz du
terytorialnego zarz dzonych na dzie 21 pa dziernika 2018 r.,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 423.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Edyta Gogol – Fuhl – Kierownik Referatu
Organizacyjnego Urz du Miejskiego w Prószkowie.
Sołtys Zimnic Wielkich Krzysztof Cebula zło ył wypowied , w której wskazał, e Rada nie powinna
podejmowa przedmiotowej uchwały w odniesieniu do zaplanowanych na dzie 21 pa dziernika 2018 r.
wyborów do samorz du terytorialnego. Podkre lił, e powoływanie obwodu b d cego przedmiotem
uchwały b dzie mogło prowadzi do nieprawidłowo ci we wskazanych wyborach.
W nawi zaniu do wypowiedzi Edyta Gogol – Fuhl – Kierownik Referatu Organizacyjnego Urz du
Miejskiego w Prószkowie wskazała, e podj cie tej uchwały jest wymogiem ustawowym i odst pienie
od jego podj cia nie ma w tym przypadku uzasadnienia.
Radny Dawid Kochanek wniósł zapytanie co w przypadku nieprzyj cia tej uchwały przez Rad
Miejsk .
W odpowiedzi mecenas Marcin Popielski poinformował, e w takim przypadku Wojewoda Opolski
zastosuje rozstrzygni cie nadzorcze.
W nawi zaniu do wypowiedzi Burmistrz wskazała, e zgodnie z obowi zuj cymi przepisami gmina
musi utworzy taki obwód bo w innym przypadku utworzy go Wojewoda bez potrzeby decyzji ze
strony Rady Miejskiej.
W dyskusji nad uchwał wzi li udział radny Arnold Kuc, radna Barbara Moczko – Niestrój, radny
Lucjan Dzumla oraz Burmistrz.
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 stosunkiem głosów: 6 „za” oraz 7
„wstrzymał si ” podj ła
Uchwał nr XLII/382/2018
w sprawie utworzenia odr bnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek
samorz du terytorialnego zarz dzonych na dzie 21 pa dziernika 2018 r..
Uchwał zał cza si do protokołu.
3) przyj cia do realizacji zadania pn. „Z kaprysem” i Gminn Orkiestr D t Prószków szanujemy
seniorów oraz rozwijamy dzieci i młodzie w ramach II edycji Marszałkowskiego Bud etu
Obywatelskiego Województwa Opolskiego,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 424.
Wprowadzenia do 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 XLII/383/2018
w sprawie przyj cia do realizacji zadania pn. „Z kaprysem” i Gminn Orkiestr D t Prószków
szanujemy seniorów oraz rozwijamy dzieci i młodzie w ramach II edycji Marszałkowskiego
Bud etu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.
Uchwał zał cza si do protokołu.
4) nadania nazwy drodze wewn trznej w miejscowo ci Górki,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 425.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Katarzyna Szylar – Kierownik Referatu
Gospodarki w Urz dzie Miejskim w Prószkowie.
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 XLII/384/2018
w sprawie nadania nazwy drodze wewn trznej w miejscowo ci Górki.
Uchwał zał cza si do protokołu.
5) nadania nazwy drodze wewn trznej w miejscowo ci Górki,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 426.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Katarzyna Szylar – Kierownik Referatu
Gospodarki w Urz dzie Miejskim 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 XLII/385/2018
w sprawie nadania nazwy drodze wewn trznej w miejscowo ci Górki.
Uchwał zał cza si do protokołu.
6) przyj cia przez Gmin Prószków wykonania projektu budowlano- wykonawczego dla zadania
pn.: „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Złotniki”,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 427.
Przewodnicz ca Rady poinformowała, e do Rady Miejskiej wpłyn ł wniosek Burmistrza w sprawie
wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały przedło onego na druku nr 427 o nast puj cej tre ci:
a) w paragrafie 1 wykre la si : „1”,
b) w paragrafie 2 wykre la si : „1.” oraz „2. Projekt porozumienia, o którym mowa w ust. 1 stanowi
zał cznik do niniejszej uchwały.”
Przewodnicz ca Rady poddała przedstawiony wniosek Burmistrza pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie, jednogło nie 13 głosów „za” przyj ła
wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały przedło onego na druku nr 427.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Burmistrz Ró a Malik.
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Radna Barbara Moczko – Niestrój wniosła zapytanie jaki byłby koszt wykonania przedmiotowego
chodnika
W odpowiedzi Burmistrz poinformowała, e takie koszty nie s jeszcze znane, a zostan okre lone po
wykonaniu projektu technicznego, o którym mowa w uchwale. Dodatkowo Burmistrz wskazała, e w
ramach tej inwestycji b dzie musiał by tak e wydłu ony znajduj cy si tam przepust wodny.
Radny Dawid Kochanek zło ył wypowied , w której wskazał, e znajduj cy si przy drodze
wojewódzkiej zbiornik wodny tzw. „Kału a” w Złotnikach nie spełnia ju swojej roli retencyjnej i
zawnioskował aby ten zbiornik przenie dalej, lub wykona w tym miejscu studni chłonn .
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, e taka inwestycja wymaga b dzie pozwolenia wodno – prawnego,
gdzie odpowiedni specjalista wypowie si w przedmiocie tego zadania.
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 XLII/386/2018
w sprawie przyj cia przez Gmin Prószków wykonania projektu budowlanowykonawczego dla zadania pn.: „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr
414 w m. Złotniki”.
Uchwał zał cza si do protokołu.
7) zmiany bud etu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 428.
Przewodnicz ca Rady poinformowała o wpłyni ciu wniosku Burmistrza o wprowadzenie
autopoprawki do przedło onego na druku nr 428 projektu uchwały o nast puj cej tre ci:

”Ustala si kwot deficytu bud etowego w wysoko ci 3.953.004,00 zł, który zostanie pokryty
z przychodów uzyskanych z :
1) kredytów w wysoko ci 1.000.000,00 zł;
2) nadwy ki z lat ubiegłych w wysoko ci 2.953.004,00 zł.”
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Przewodnicz ca Rady poddała przedstawiony wniosek Burmistrza pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie, jednogło nie 13 głosów „za” przyj ła
wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały przedło onego na druku nr 428.
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 XLII/387/2018
w sprawie zmiany bud etu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018.
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Uchwał zał cza si do protokołu.
8) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 429.
Przewodnicz ca Rady poinformowała o wpłyni ciu wniosku Burmistrza w sprawie wprowadzenia
autopoprawki do przedło onego na druku nr 429 projektu uchwały o nast puj cej tre ci:

Wydatki bie ce: ł czne nakłady finansowe 84.000,00 zł, limit 2018 24.000,00 zł, limit 2019
60.000,00 zł, limit zobowi za 84.000,00 zł
Wydatki maj tkowe:ł czne nakłady finansowe 66.000,00 zł, limit 2018 6.000,00 zł, limit 2019
60.000,00 zł, limit zobowi za
66.000,00 zł

8

Przewodnicz ca Rady poddała wniosek Burmistrza pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie, jednogło nie 13 głosów „za” przyj ła
wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały przedło onego na druku nr 429.
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 XLII/388/2018
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Uchwał zał cza si do protokołu.
9) udzielenia dotacji z bud etu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Stra y Po arnej w
linicach - Boguszycach,
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 430.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Burmistrz Ró a Malik.
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 XLII/389/2018
w sprawie udzielenia dotacji z bud etu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej
Stra y Po arnej w linicach - Boguszycach.
Uchwał zał cza si do protokołu.
5. Sprawozdanie z działalno ci mi dzysesyjnej Burmistrza (druk nr 431).
Nie było pyta do Sprawozdania.
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6. Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych na
ostatniej sesji Rady Miejskiej (druk nr 432).
Nie było pyta do Informacji.
7. Skarga z dnia 6 lipca 2018 r. Prokuratora Rejonowego w Opolu skierowana do
Wojewódzkiego S du Administracyjnego w Opolu na uchwał nr XVII/125/2016 Rady Miejskiej
w Prószkowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wod i zbiorowe odprowadzanie cieków wraz z pismem z dnia 6 sierpnia 2018 r. przekazuj cym
odpowied na przedmiotow skarg .
Radny Lucjan Dzumla zło ył zapytanie co dalej b dzie si działo z t spraw po zło eniu
przedmiotowej skargi przez prokuratora.
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, e skarga b dzie rozpatrywana przez Wojewódzki S d
Administracyjny w Opolu, który podejmie w tej sprawie stosowne rozstrzygni cie do którego gmina
si odpowiednio dostosuje.
8. Postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej
w Gliwicach Pa stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania opinii do
projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków.
Radny Lucjan Dzumla wniósł zapytanie jak dalej b dzie wygl dało post powanie w stosunku do
uchwały Rady Miejskiej dotycz cej regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków.
Burmistrz poprosiła o omówienie sprawy obecnego na sesji Prezesa ZGKiM w Prószkowie – p.
Gerarda Cebul . Omówił on procedur przyjmowania nowego regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania cieków i wskazał, e obecnie przygotowywany projekt regulaminu został
dostosowany do zalece zawartych w przedmiotowym pi mie z dnia 3 sierpnia br. i został przekazany
do rady nadzorczej spółki, która rozpatruje naniesione poprawki i nast pnie regulamin zostanie
skierowany do Rady Miejskiej celem uchwalenia.
9. Skarga z dnia 8 sierpnia 2018 r. przekazana przez Wojewod Opolskiego pismem z dnia 13
sierpnia 2018 r. na bezczynno
Burmistrza Prószkowa w sprawie podj cia rodków
naprawczych w przedmiocie udro nienia kanalizacji burzowej nale cej do Gminy.
Przewodnicz ca Rady zaproponowała aby przedmiotow skarg przekaza do rozpoznania do Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej, która przedstawi radnym na kolejnej sesji swoj opini w tej sprawie.
Nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu wobec przekazania Skargi do rozpoznania do Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej.
10. Pismo z dnia 27 sierpnia 2018 r. mieszka ców ul. Opolskiej w Ja kowicach w sprawie
wykonania nawierzchni asfaltowej na tej ulicy.
Radny Lucjan Dzumla wniósł zapytanie czy remont tej drogi jest planowany poniewa to ju kolejny
wniosek w tej sprawie.
W odpowiedzi Burmistrz Burmistrz wskazała, e aktualnie została tam skierowana ekipa remontowa,
która powinna ju rozpocz
prace. Dodatkowo Burmistrz omówiła plany remontowe gminy
dotycz ce dróg gruntowych wskazuj c, e drogi te b d remontowane w kolejno ci wynikaj cej z
g sto ci zaludnienia w miejscu ich przebiegu.
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11. Informacja o przebiegu wykonania bud etu Gminy Prószków, kształtowaniu si wieloletniej
prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury
za I półrocze 2018 r.
Nie było pyta do Informacji.
12. Dyskusja i wolne wnioski.
Radna Barbara Moczko – Niestrój zgłosiła dziury w nawierzchni na ul. Piaskowej w Prószkowie.
W nawi zaniu do wniosku Burmistrz omówiła dodatkowo spraw wykonania o wietlenia na tej ulicy
wskazuj c, e gmina postanowiła rozszerzy planowany zakres wykonania o wietlenia tej ulicy i po
jego wykonaniu b dzie ona o wietlona w ten sposób, e wszyscy b d mie o wietlenie.
Burmistrz przekazała informacje dotycz ce ostatnich do ynek gminno – powiatowych w Złotnikach i
zło yła podzi kowania za ich wspaniał organizacj sołtysowi Złotnik Jerzemu Wocka oraz
mieszka com wsi. Burmistrz podzi kowała tak e sołtysowi Chrz szczyc Krystianowi Mróz za
współudział jego sołectwa w do ynkach oraz Przewodnicz cej Zarz du Miasta Prószkowa El biecie
Moczko za pi kne przygotowanie terenu przejazdu uczestników do ynek.
W nawi zaniu do podzi kowa sołtys Złotnik Jerzy Wocka zło ył własne podzi kowania za pomoc
wszystkim, którzy brali udział przy ich organizacji.
Dodatkowo sołtys zgłosił potrzeb dosypania frezowin zakr tu wyrównanej drogi bocznej od ul.
Parkowej, w kierunku boiska, poniewa jest tam za mi kko i rozje d a si tłucze . Ponadto sołtys
poinformował, e mieszka cy Złotnik apeluj o rozwi zanie sprawy palonych w piecach płyt
meblowych.
W odpowiedzi Burmistrz wskazała,
produkuje si płyty meblowe.

e gmina dokona kontroli we wszystkich zakładach, gdzie

Przewodnicz ca Zarz du Miasta Prószkowa El bieta Moczko poprosiła o wyja nienie ró nicy
pomi dzy rowem „spółkowym”, a gminnym.
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, e rowy spółkowe s to przede wszystkim rowy, które maj
rolnicy pomi dzy swoimi polami i czyszczeniem tych rowów zajmuje si spółka wodna i omówiła
zasady funkcjonowania takiej spółki na terenie gminy, w tym w szczególno ci problem nieuiszczania
opłat na funkcjonowanie takiej spółki, co przyczynia si do niedostatecznych rodków przeznaczanych
na czyszczenie rowów nale cych do tej spółki.
W nawi zaniu do wypowiedzi Przewodnicz ca Zarz du Miasta Prószkowa El bieta Moczko
wskazała, e nie tylko rolnicy odprowadzaj wod deszczow .
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, e na chwil obecn gmina nie ma uchwały dotycz cej opłat za
odprowadzanie wody deszczowej z dachów gospodarstw domowych.
Dodatkowo radny Teodor Klosa wskazał, e jest grupa wła cicieli posesji, którzy nie maj gruntów
rolnych ale mimo to składki na spółk wodn opłacaj .
Sołtys Przysieczy Krzysztof Lellek wniósł zapytanie czy b dzie wykonywany remont ul. Stra ackiej
w Przysieczy.
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, e w tym roku to zadanie nie b dzie wykonane poniewa jest to
droga inwestycja, ale podkre liła, e b dzie uj ta w bud ecie gminy na rok 2019.
Sołtys zło ył równie zapytanie co ze spraw wykonania o wietlenia ulicy Cegielnianej w Przysieczy,
bo mieszka cy dopytuj o to zadanie.
Burmistrz poinformowała, e przyjmuje t spraw jako wniosek do realizacji.
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Sołtys poprosił tak e o interwencj gminy w sprawie rosn cego poziomu hałasu dobiegaj cego z
autostrady przebiegaj cej obok wsi.
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, e zostanie wystosowane pismo w tej sprawie do Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Sołtys linic Maria Urbacka zawnioskowała o wyczyszczenie odstojnika na ul. J drzejczyka 60 w
linicach oraz o napraw o wietlenia ulicznego przy stawie, koło restauracji oraz na ulicy
Krapkowickiej 26, 28 i 19.
Radny Paweł Piechaczek zło ył wypowied w sprawie przyj tej wcze niej uchwały dotycz cej
odr bnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, stawiaj c zapytanie komu
mieszka cy tego domu maj dzi kowa za takie dobre warunki jakie maj .
Sołtys Boguszyc Lidia Piechaczek poprosiła aby gmina umie ciła w „Kronikarzu” informacj dot.
budowy „PSZOK-u” w Boguszycach, poniewa mieszka cy obawiaj si tej inwestycji jako
wysypiska mieci.
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, e to nie b dzie wysypisko tylko punkt zbierania odpadów
segregowanych, które tam b d segregowane, wa one i regularnie wywo one. Podkre liła, e
mieszka cy nie musz si obwia tej inwestycji i stosowny artykuł pojawi si w „Kronikarzu”.
Sołtys Zimnic Małych Andrzej Czerwi ski zawnioskował o sprawdzenie sprawno ci hydrantów
po arniczych na terenie Zimnic Małych, poniewa w ostatnim czasie stra acy nie mogli z cz ci z
nich skorzysta .
Sołtys Górek Justyna Szmechta zgłosiła, e znikn ł znak informuj cy o wje dzie do Górek na drodze
mi dzy Górkami a Folwarkiem. Ponadto sołtys zgłosiła potrzeb uprz tni cia z zalegaj cego piasku
ul. Szerokiej w Górkach.
Przewodnicz ca Zarz du Miasta Prószkowa El bieta Moczko zło yła zapytanie czy jest ju nowa
umowa na wywóz odpadów komunalnych.
W odpowiedzi Katarzyna Szylar – Kierownik Referatu Gospodarki Urz du Miejskiego w Prószkowie
poinformowała, e jeszcze nie poniewa gmina zło yła wniosek o dofinansowanie do Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w przedmiocie gospodarki
odpadami i dopiero po jego rozstrzygni ciu gmina b dzie przyst powa do procedury zawarcia
kolejnej umowy na wywóz odpadów.
Dodatkowo Przewodnicz ca Zarz du Miasta Prószkowa zapytała czy do tego zadania przymierza si
ZGKiM w Prószkowie.
W odpowiedzi Katarzyna Szylar Kierownik Referatu Gospodarki Urz du Miejskiego w Prószkowie
poinformowała, e tak.
Dodatkowo Przewodnicz ca Zarz du Miasta Prószkowa wskazała, eby gmina rozwa yła odbiór na
wiosn i jesie bioodpadów od mieszka ców, wtedy kiedy jest ich najwi cej.
W odpowiedzi Katarzyna Szylar Kierownik Referatu Gospodarki Urz du Miejskiego w Prószkowie
poinformowała, e zostanie to sprawdzone w przepisach i podkre liła, e sprawa ta b dzie
uregulowana w nowym regulaminie utrzymania czysto ci i porz dku na terenie gminy, który
niebawem powinien zosta przedło ony pod obrady Rady Miejskiej. Dodatkowo Burmistrz omówiła
nowe zasady gospodarki odpadami, które wejd w ycie od nowego roku, wskazuj c, e im wi cej w
gminie b dzie mieci segregowanych, a mniej zmieszanych to cena za wywóz odpadów b dzie
mniejsza.
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Sołtys Przysieczy Krzysztof Lellek zawnioskował o interwencj gminy w sprawie pop kanych i
niebezpiecznych płyt betonowych przy budynku „Caritas” – u w Przysieczy.
Radny Paweł Piechaczek oraz sołtys Maria Urbacka zgłosili, e na ul. Prószkowskiej w linicach w
niektórych miejscach przy tzw. „Agacach” zaczyna p ka asfalt przy kraw dzi jezdni i mo na by
pobocza w tych miejscach podsypa frezowin asfaltow .
Sołtys Nowej Ku ni wniósł zapytanie jaki rów był konserwowany w Nowej Ku ni, który został
wskazany w sprawozdaniu mi dzysesyjnym.
Odpowiedzi udzieliła Katarzyna Szylar Kierownik Referatu Gospodarki Urz du Miejskiego w
Prószkowie wskazuj c dokładnie miejsce zadania.
12.Zako czenie obrad.
Przewodnicz ca Rady zamkn ła obrady sesji o godz. 10.00słowami: „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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