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Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych na 

ostatniej sesji Rady Miejskiej. 

 

1. Sołtys Zimnic Wielkich Andrzej Czerwiński zawnioskował aby gmina zwróciła się do firmy GAZ – 

System w sprawie wykonania napraw dróg zniszczonych w trakcie budowy tranzytu gazowego.  

Gmina Prószków jest w stałym kontakcie z Wykonawcą budowy gazociągu.  

2. Sołtys Górek Justyna Szmechta zgłosiła potrzebę dostawienia znaków dot. pierwszeństwa 

przejazdu na ul. Szerokiej i ul. Kwiatowej.  

Po analizie i przeprowadzonych konsultacjach z uprawnionym projektantem nie ma takiej 

potrzeby. Powstało by dodatkowo 12 znaków drogowych.   

3. Sołtys Górek zgłosiła przeciekający daszek w świetlicy wiejskiej w Górkach. 

Sprawa jest w toku, trwa wycena.  

4. Radny Teodor Klosa zgłosił, że istniejący na ul. Leśnej w Ligocie Prószkowskiej krawężnik 

rozgraniczający pas drogowy utrudnia korzystanie z ulicy i wskazane byłoby jego usunięcie.    

Po dokonaniu oględzin w terenie w dniu 19 marca 2019 roku sprawa krawężnika i chodnika 

wymaga zaangażowania dużych środków finansowych na zadanie jako inwestycyjne i rozpatrzone 

zostanie w kolejnych latach budżetowych.  

5. Sołtys Zimnic Wielkich Henryk Gurbierz zgłosił wniosek, aby przed zatwierdzeniem przez gminę 

projektu remontu ul. Opolskiej mieszkańcy Zimnic Wielkich mieli wgląd do projektu.  

Sołtys zostanie poinformowany o terminie spotkania, na którym będzie zaprezentowana wstępna 

koncepcja projektu przygotowana przez Projektanta.  

6. Radny Teodor Klosa zgłosił wniosek w sprawie ustawienia lampy na ul. Wiśniowej – 

umiejscowienie.  

Wniosek został przyjęty i jest analizowany przez Pana Burmistrza.  

7. Radny Bernard Mross zgłosił potrzebę remontu ul. Strażackiej.  

Gmina Prószków w 2018 r zleciła wykonanie projektu remontu ul. Strażackiej w Przysieczy 

/projekt jest podzielony na dwa etapy/. 

8. Radny Winicjusz Badura zgłosił zły stan drzewostanu na ul. Partyzanckiej w Prószkowie, 

wymagający interwencji ze strony gminy. 

W dniu 19.03.2019r. dokonano okazania drzew wykonawcy. Po otrzymaniu ofert zostanie 

przygotowana umowa. 

 

 

     Burmistrz  

 

Krzysztof Cebula  
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Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza za okres od dnia 17.01.2019 r.- 21.02.2019 r. 

 

 

1.    Budowa oświetlenia ulicznego ul. Polna w miejscowości Złotniki. 

3.    Budowa punktu oświetlenia ulicznego na ulicy Polnej w Złotnikach 

4. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cegielniana w miejscowości Ligota Prószkowska. 

5. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łąkowa w miejscowości Ligota Prószkowska. 

6. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cmentarna w miejscowości Nowa Kuźnia. 

7. W dniu 14.03.2019 r. dokonano odbioru robót zadania pn. „Wykonanie przejścia i małej 

architektury w Folwarku na placu wiejskim dz. nr 158”. 

 

 

      Burmistrz  

 

Krzysztof Cebula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


