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RO.0002.43.2018.ORM  Projekt 

  

Protokół nr XLIII/2018 

z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie 

odbytej w dniu 28 wrze nia2018 r. o godz. 8.00 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. Przedstawienie porz dku obrad. 

 

Burmistrz Ró a Malik zawnioskowała o usuni cie z porz dku obrad projektu uchwały wskazanego w 

pkt. 4 ppkt. 2) porz dku obrad, uzasadniaj c potrzeb  wycofania przedmiotowego projektu konieczno ci  

dopracowania zał cznika graficznego do projektu uchwały do wymogów stawianych przez nadzór 

Wojewody Opolskiego.  

 

Przewodnicz ca Rady poinformowała tak e o wpłyni ciu do Rady Miejskiej pisemnego wniosku 

Burmistrza o zmian  przedło onego porz dku obrad obejmuj cego dodanie: 

- w pkt. 4 po ppkt. 5) nast puj cych podpunktów dotycz cych: 

6) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie gminy Prószków    

    (druk nr 439),  

7) rozpatrzenia skargi na bezczynno  Burmistrza Prószkowa (druk nr 440), 

8) zmiany uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004 r. w  

    sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków (druk nr 441), 

9) przyst pienia do procedury zmiany granic administracyjnych jednostek pomocniczych gminy   

    Prószków oraz przeprowadzenia konsultacji (druk nr 442), 

- po punkcie 6 porz dku obrad dodanie punktu: 6a.Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z 

dnia 19 wrze nia 2018 r. w sprawie skargi na uchwał  nr XLII/382/2018 Rady Miejskiej w  Prószkowie z 

dnia 14 wrze nia 2018 r. w sprawie utworzenia odr bnego obwodu głosowania w wyborach organów 

jednostek samorz du terytorialnego zarz dzonych na dzie  21 pa dziernika 2018 r. 

 

Przewodnicz ca Rady poddała zgłoszone przez Burmistrza zmiany pod głosowanie.  

W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” przyj ła 

wniesione przez Burmistrza zmiany do porz dku obrad sesji. 

 

Przewodnicz ca Rady odczytała porz dek obrad sesji o nast puj cej tre ci: 

 

3. Przyj cie protokołu XLII sesji. 

4. Przyj cie uchwał w sprawach: 
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1) aktualno ci studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Prószków (druk nr 433): 

a) przedstawienie oceny aktualno ci studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 

Prószków, 

b) dyskusja nad przedstawion  ocen  aktualno ci studium uwarunkowa  i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Prószków, 

c) podj cie uchwały przedło onej na druku nr 433. 

2) zmiany uchwały w sprawie okre lenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji (druk nr 435), 

3) nadania nazwy drodze wewn trznej w miejscowo ci Zimnice Wielkie (druk nr 436), 

4) zmiany bud etu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018 (druk nr 437), 

5) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie gminy Prószków    

(druk nr 440),  

6) rozpatrzenia skargi na bezczynno  Burmistrza Prószkowa (druk nr 441), 

7) zmiany uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004 r. w 

sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków (druk nr 442), 

8) przyst pienia do procedury zmiany granic administracyjnych jednostek pomocniczych gminy  

Prószków oraz przeprowadzenia konsultacji (druk nr 443). 

5. Sprawozdanie z działalno ci mi dzysesyjnej Burmistrza (druk nr 438). 

6. Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych  

 na ostatniej sesji Rady Miejskiej (druk nr 439).  

6a. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 19 wrze nia 2018 r. w sprawie  

       skargi na uchwał  nr XLII/382/2018 Rady Miejskiej w  Prószkowie z dnia 14 wrze nia 2018  

      r. w sprawie utworzenia odr bnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek  

      samorz du terytorialnego zarz dzonych na dzie  21 pa dziernika 2018 r. 

7. Dyskusja i wolne wnioski.  

8. Zako czenie obrad. 

 

Przewodnicz ca Rady poddała odczytany porz dek obrad pod głosowanie. 

Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyj ła porz dek obrad XLIII sesji Rady 

Miejskiej, jednogło nie 13 głosów „za”. 

 

3. Przyj cie protokołu XLII sesji. 

 

Przewodnicz ca Rady poddała pod głosowanie przyj cie protokołu XLII sesji Rady Miejskiej odbytej w 

dniu 14 wrze nia 2018 r.  

W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie, jednogło nie 13 głosów „za” przyj ła 

protokół nr XLII/2018. 

 

4. Przyj cie uchwał w sprawach:  

 

1) aktualno ci studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Prószków, 
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Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 

druku nr 433.  

 

a) przedstawienie oceny aktualno ci studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków. 

 

Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał obecny na sesji urbanista – Adam Ziaja oraz Burmistrz.  

 

b) dyskusja nad przedstawion  ocen  aktualno ci studium uwarunkowa  i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

gminy Prószków. 

 

Radny Dawid Kochanek wniósł zapytanie czy zostały uwzgl dnione wnioski dot. zmiany Studium 

Uwarunkowa  Przestrzennych Gminy Prószków, dot. zmian na terenie Złotnik. 

W odpowiedzi urbanista Adam Ziaja poinformował, e nie mo e udzieli  odpowiedzi na to pytanie 

poniewa  nie jest autorem tego Studium.  

W nawi zaniu do wypowiedzi Burmistrz poinformowała, e wniosek radnego Dawida Kochanka został 

uwzgl dniony.  

 

Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 

 

c) podj cie uchwały przedło onej na druku nr 433. 

 

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 XLIII/390/2018 

w sprawie aktualno ci studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Prószków. 

 

Uchwał  zał cza si  do protokołu. 

 

2) zmiany uchwały w sprawie okre lenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji, 

 

Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 

druku nr 435.  

 

  Wprowadzenia do 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. 
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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 XLIII/392/2018 

   w sprawie zmiany uchwały w sprawie okre lenia zasad wyznaczania składu oraz zasad 

działania Komitetu Rewitalizacji. 

 

Uchwał  zał cza si  do protokołu. 

 

3) nadania nazwy drodze wewn trznej w miejscowo ci Zimnice Wielkie, 

 

Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 

druku nr 436.  

 

Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Katarzyna Szylar – Kierownik Referatu Inwestycji Urz du 

Miejskiego w Prószkowie oraz Burmistrz.  

 

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 XLIII/393/2018 

w sprawie nadania nazwy drodze wewn trznej w miejscowo ci Zimnice Wielkie 

 

Uchwał  zał cza si  do protokołu. 

 

4) zmiany bud etu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018, 

 

Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 

druku nr 437.  

 

Przewodnicz ca Rady poinformowała, e do Rady Miejskiej w Prószkowie wpłyn ł wniosek 

Burmistrza o wprowadzenie autopoprawki do przedło onego na druku nr 437 projektu uchwały, o 

brzmieniu zgodnym z tre ci  wniosku przedło onego radnym przed sesj .  

 

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 437.  



 

5

 

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 XLIII/394/2018 

w sprawie zmiany bud etu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018. 

 

Uchwał  zał cza si  do protokołu. 

 

5) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie gminy 

Prószków, 

 

Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 

druku nr 439.  

 

Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Joanna Łubi ska – Wójcik – Kierownik Referatu 

Inwestycji Urz du Miejskiego w Prószkowie.  

 

Radny Paweł Piechaczek zło ył wypowied  w sprawie paragrafu 4 projektu uchwały dotycz cego 

ci nienia wody w instalacji wodoci gowej, wskazuj c, e ci nieniewody wskazane w regulaminie jest 

za niskie w przypadku wy szych kondygnacji w budynkach poło onych w linicach, gdzie w 

punktach czerpalnych to ci nienie nie jest zapewnione. 

W odpowiedzi Prezes ZGKiM w Prószkowie Gerard Cebula wskazał, e warto ci nienia podana w 

regulaminie jest zgodna z obowi zuj cymi przepisami oraz została pozytywnie zaopiniowana przez 

instytucj  „Wody Polskie”. Dodatkowo wskazał, e specjalistyczna firma dokonywała pomiarów 

ci nienia wody w linicach i w podsumowaniu pomiarów stwierdziła, e ci nienie wody w punktach 

czerpalnych w budynkach nie wy szych ni  10 m nad terenem jest prawidłowe. Dodatkowo firma 

wskazała, e w budynkach wy szych ni  10 m nale y instalowa  hydrofornie podnosz ce ci nienie. 

Prezes wskazał tak e, e nadmierne podnoszenie ci nienia w celu podniesienia ci nienia wody na 

wy szych kondygnacjach mo e spowodowa  uszkodzenia instalacji w budynkach ni szych.  

W nawi zaniu do wypowiedzi radny Paweł Piechaczek zaproponował eby wypo rodkowa  ci nienie 

wody w stosunku warto ci minimalnych i maksymalnych wskazanych w regulaminie, poniewa  

mieszka cy linic wskazuj , e wielu budynkach ci nienie jest za niskie. Ponadto radny wskazał, e 

warto ci wskazane w regulaminie nie odpowiadaj  temu co jest w punktach czerpalnych.  

W nawi zaniu do wypowiedzi Prezes Gerard Cebula wskazał, e ZGKiM w Prószkowie dokonywało 

pomiarów ci nienia wody wodoci gowej w linicach i ci nienie było prawidłowe zasugerował, aby w 

budynkach gdzie nadmiernie spada ci nienie wody wymieni  skorodowane przył cza wodne.  
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Sołtys Folwarku Tadeusz Wieszala zło ył wypowied  w której wskazał, e nie mo na nadmiernie 

podnosi  ci nienia w linicach, bo w ni ej poło onym Folwarku jest ono ju  za wysokie, a dalsze 

podnoszenie doprowadzi do uszkodze  sprz tu zasilanego wod  z wodoci gu.   

 

Radny Józef  Wystrach zło ył wypowied  w której wskazał, e ci nienie wody w linicach potrafi 

równie  w przypadku nowych budynków na wej ciu do nich ju  by  za niskie.  

 

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 XLIII/395/2018 

 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie 

gminy Prószków. 

 

Uchwał  zał cza si  do protokołu. 

 

6) rozpatrzenia skargi na bezczynno  Burmistrza Prószkowa, 

 

Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 

druku nr 440.  

 

Przewodnicz ca Rady poprosiła Przewodnicz cego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej – Lucjana 

Dzuml  o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.  

 

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 XLIII/396/2018 

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynno  Burmistrza Prószkowa. 

 

Uchwał  zał cza si  do protokołu. 

 

7) zmiany uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004 r. w 

sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków, 
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Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 

druku nr 430.  

 

Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Edyta Gogol-Fuhl Kierownik Referatu 

Organizacyjnego Urz du Miejskiego w Prószkowie.  

 

Radny Lucjan Dzumla wniósł zapytanie kiedy nowe zapisy wskazane w projekcie uchwały wchodz  w 

ycie. 

W odpowiedzi Edyta Gogol-Fuhl Kierownik Referatu Organizacyjnego Urz du Miejskiego w 

Prószkowie wskazała, e zapisy wchodz  w ycie z dniem podj cia prac przez Rad  Miejsk  nowej 

kadencji.  

 

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 13 głosów „za” podj ła  

 

Uchwał  nr XLIII/397/2018 

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 

marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków. 

 

Uchwał  zał cza si  do protokołu. 

 

8) przyst pienia do procedury zmiany granic administracyjnych jednostek pomocniczych gminy  

Prószków oraz przeprowadzenia konsultacji, 

 

Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 

druku nr 431.  

 

Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Burmistrz. 

 

Radny Dawid Kochanek wniósł zapytanie jakie koszty poniesie gmina w zwi zku z przedstawion  

zmian  granic. 

W odpowiedzi Burmistrz wskazała, e koszty jeszcze nie s  oszacowane ale nie b d  one wysokie.  

 

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 13 głosów „za” podj ła  

 

 

 



 

8

Uchwał  nr XLIII/398/2018 

w sprawie przyst pienia do procedury zmiany granic administracyjnych jednostek 

pomocniczych gminy  Prószków oraz przeprowadzenia konsultacji. 

 

Uchwał  zał cza si  do protokołu. 

 

5. Sprawozdanie z działalno ci mi dzysesyjnej Burmistrza (druk nr 438). 

 

Wprowadzenia do sprawozdania dokonała Burmistrz Ró a Malik, która przekazała bie ce informacje 

dotycz ce gazyfikacji gminy Prószków. Podkre liła, e trwaj  starania w Polskiej Spółce 

Gazownictwa aby zgazyfikowa  gmin  w cało ci i aby sie  gazownicza została podł czona do gminy 

ze strony D brówki oraz Górek. Dodatkowo Burmistrz przekazała informacje dot. rozdzielenia 

przetargu na cz  projektow  i wykonawcz  dla zadania dot. budowy ci gu pieszo – jezdnego z 

Pomologii do Złotnik. Burmistrz poinformowała równie  o akceptacji przez Aglomeracj  Opolsk  

wspólnego z miastem Opole projektu dot. budowy ci gu pieszo – jezdnego w Zimnicach Wielkich 

oraz przekazała informacje dot. projektu termomodernizacji budynku O rodka Kultury i Sportu w 

Prószkowie. Dodatkowo Burmistrz poinformowała, e wszystkie 3 wnioski o dofinansowanie zada  

dotycz cych: przebudowy PSZOK-u w Prószkowie, budowy PSZOK-u w Boguszycach oraz 

zwi kszenia zasi gu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Prószków uzyskały 

akceptacj  Opolskiego Urz du Marszałkowskiego.  Wszystkie wymienione projekty realizowane s  w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 

Burmistrz omówiła projekt dotycz cy budowy PSZOK-u w Boguszycach, wskazuj c, e b dzie on 

bardzo du ym ułatwieniem dla mieszka ców i nie b dzie powodował dla nich adnych uci liwo ci. 

Burmistrz wskazała równie , e najbardziej zale ało jej na projekcie dot. zwi kszenia zasi gu 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Prószków, dzi ki czemu gmina dostanie 

rodki na kubły i worki na mieci dla mieszka ców. Burmistrz omówiła równie  rozmowy z 

Prezydentem Miasta Opola oraz marszałkiem Województwa Opolskiego aby Aglomeracja Opolska 

zaj ła si  utworzeniem spójnego systemu komunikacji na swoim terenie, tak aby autobusy MZK w 

Opolu doje d ały do gminy Prószków, a na terenie całej Aglomeracji funkcjonował jeden bilet 

dojazdowy.  

 

6. Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych  

na ostatniej sesji Rady Miejskiej (druk nr 439).  

 
Nie było pyta  do Informacji. 

 

6a.Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 19 wrze nia 2018 r. w sprawie skargi 

na uchwał  nr XLII/382/2018 Rady Miejskiej w  Prószkowie z dnia 14 wrze nia 2018  br. w 

sprawie utworzenia odr bnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorz du 

terytorialnego zarz dzonych na dzie  21 pa dziernika 2018 r. 

 

7. Dyskusja i wolne wnioski. 

 

Sołtys Jerzy Wocka zgłosił: 

- wniosek, e nadal nie został wyczyszczony przepust (mostek) pod drog  wojewódzk  mimo 

pogł bienia prowadz cych do niego rowów, 

- potrzeb  wykonania przegl du technicznego chodnika biegn cego przy drodze woj. nr 414, w 

szczególno ci w rejonie posesji nr 5, 15 i 27, 
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- wniosek eby gmina zainterweniowała w sprawie stawania samochodów nauczycieli z przodu przed 

szkoł  w Złotnikach. Zawnioskował aby nauczyciele stawiali swoje samochody na nowym parkingu 

zostawiaj c z przodu miejsce dla rodziców podwo cych swoje dzieci do szkoły. 

-  wniosek, e mieszka cy zgłaszaj  potrzeb  ustawienia dodatkowej tablicy informacyjnej w 

Złotnikach przed hurtowni  napoi. 

 

Dodatkowo sołtys Jerzy Wocka zło ył wypowied  w której wskazał na cz sty przypadek 

nieprawidłowego stawiania samochodów przy wyremontowanym budynku dawnej ku ni w 

Złotnikach. 

W odpowiedzi Burmistrz wskazała, e takie przypadki nale y zgłasza  na Policj .    

 

Radny Paweł Piechaczek zawnioskował, aby gmina wystosowała pismo do Prezydenta Miasta Opola 

w sprawie niszczenia gminnych dróg lokalnych przez samochody skracaj ce sobie drog  w zwi zku z 

remontem drogi woj. nr 414 w m. Winów. 

W odpowiedzi Burmistrz wskazała, e takie pismo zostanie wystosowane, ale podkre liła, e 

Prezydent wska e w odpowiedzi, e został wyznaczony oficjalny objazd i to nim maj  porusza  si  

kierowcy.  

 

Radny Paweł Piechaczek wskazał, e rodzina mieszkaj ca w linicach, posiadaj ca niepełnosprawn  

osob  zwróciła si  do niego z pro b  o zamontowanie lustra drogowego przy wyje dzie z ich posesji 

poło onej przy zakr cie poniewa  jest tam utrudniony wyjazd. 

 

Sołtys Boguszyc Lidia Piechaczek zło yła wypowied , w której wskazała na obawy mieszka ców w 

zwi zku z  omawianym wcze niej projektem dotycz cym budowy nowego PSZOK-u w Boguszycach. 

Podkre liła, e obiekt ten b dzie poło ony blisko zabudowa  mieszkalnych oraz szkoły. 

W odpowiedzi Burmistrz wskazała, e gmina nie podpisała jeszcze umowy dofinansowania dot. tego 

projektu i je eli b dzie taka wola mieszka ców aby nie budowa  tego obiektu to gmina odst pi od 

projektu. Wskazała jednocze nie, e PSZOK w Prószkowie poło ony jest podobnie i funkcjonuje bez 

powodowania uci liwo ci dla mieszka ców i uwa a obiekt ten byłby przywilejem dla mieszka ców. 

Podkre liła tak e, e gmina musi ogranicza  odpady niesegregowane bo w innym przypadku wzro nie 

opłata za wywóz odpadów dla mieszka ców.  

Dodatkowo wypowied  w sprawie zło ył Prezes ZGKiM w Prószkowie Gerard Cebula, który wskazał, 

e PSZOK nie jest wysypiskiem mieci tylko punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

gdzie takie segregowane odpady s  zbierane do kontenerów i na bie co wywo one, tak aby nie 

zalegały na placu, a mieszka cy mogli na bie co i za darmo wywozi  takie odpady. W nawi zaniu do 

wypowiedzi sołtys Lidia Piechaczek zaapelowała, aby Prezes ZGKiM przedstawił informacje dot. 

funkcjonowania takiego PSZOK-u zaniepokojonym t  spraw  mieszka com. Dodatkowo Burmistrz 

poinformowała, e w ramach tego projektu gmina dostanie tak e rodki finansowe na promocj  

tematyki segregacji opadów w ród mieszka com, tak aby jak najbardziej zwi kszy  poziom odpadów 

segregowanych.  

 

Sołtys Tadeusz Wieszala zło ył wypowied  w sprawie nowych zasad gospodarki odpadami, które 

wejd  w ycie od nowego roku, wskazuj c e mieszka cy powinni mie  mo liwo  zakupu kubłów na 

mieci zamiast planowanych worków na mieci.  

W odpowiedzi Prezes ZGKiM w Prószkowie Gerard Cebula omówił zasady wywozu mieci 

segregowanych, które b d  odbierane od mieszka ców w workach, podkre laj c, e worki generuj  

mniejsze koszty wywozu, a tym samym nie powinna wzrosn  opłata dla  mieszka ców. 
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W nawi zaniu do wypowiedzi Burmistrz oraz Katarzyna Szylar Kierownik Referatu Gospodarki 

Urz du Miejskiego w Prószkowie omówiły dania zgłaszane ju  w chwili obecnej przez Remondis, 

który wykazuje konieczno  podniesienia kosztów wywozu odpadów umieszczanych w kubłach.  

 

Sołtys Nowej Ku ni Damian Kaleta zło ył wypowied , w której wskazał na konieczno  bie cego 

serwisowania hydrantów ga niczych w Nowej Ku ni. 

W nawi zaniu do wypowiedzi Kierownik Referatu Organizacyjnego Urz du Miejskiego w 

Prószkowie Edyta Gogol-Fuhl poinformowała o bie cych działaniach gminy w tym zakresie.  

 

Radny Dawid Kochanek zgłosił potrzeb  ci nieniowego wyczyszczenia studzienek kanalizacji 

deszczowej przy wyremontowanej drodze wojewódzkiej nr 414 oraz potrzeb  do wietlenia przej cia 

dla pieszych przy szkole w Złotnikach. 

W odpowiedzi Burmistrz poinformowała, e w sprawie do wietlenia przej cia gmina zwróciła si  ju  

do Zarz du Dróg Wojewódzkich oraz Komisji Bezpiecze stwa w Opolu. Burmistrz podkre liła, e 

Komisja ta wskazała, e omawiane przej cie bezwzgl dnie wymaga do wietlenia i spraw  t  

przekazała do ZDW celem realizacji.  

 

Radny Konrad Witek zgłosił potrzeb  wykonania sygnalizacji wietlnej przy przedszkolu w Górkach 

poniewa  rodzice maj  problemy z parkowaniem. 

 

Sołtys Aniela Czollek zgłosiła potrzeb  przyci cia odrostów lip rosn cych na ul. Wi niowej w Ligocie 

Prószkowskiej oraz e, firma dokonuj ca remontu ul. Stawowej w Ligocie Prószkowskiej w miejscu 

składowania materiałów budowlanych – naprzeciwko remizy w Ligocie Prószkowskiej uszkadza w 

trakcie prac istniej ce tam kraw niki i zawnioskowała eby po zako czeniu prac remontowych 

wszystkie kraw niki były ponownie naprawione. 

W nawi zaniu do wypowiedzi Burmistrz poinformowała, e gmina przypilnuje aby wszystko zostało 

naprawione.  

 

Radny Teodor Klosa zgłosił, eby gmina wystosowała pismo do ZDW w Opolu, e chodnik przy ul. 

Szkolnej w Ligocie Prószkowskiej jest zapadni ty i wymaga naprawy. 

 

Radny Paweł Piechaczek zawnioskował, eby gmina wystosowała pismo do GDDKiA w Opolu w 

sprawie wykonania ronda na skrzy owaniu pod ta moci giem oraz cie ki pieszo – rowerowej z 

Boguszyc do Chrzowic i dalej do Winowa. 

 

8.Zako czenie obrad.   

 

Przewodnicz ca Rady zamkn ła obrady sesji o godz. 9.30 słowami: „zamykam obrady sesji Rady 

Miejskiej w Prószkowie”. 

 

Na tym protokół zako czono.  

 

 

Protokołował:               Przewodnicz cy Rady  

  

 

Adam Wrze niewski         Klaudia Lakwa   

 


