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SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA 

ZA OKRES OD 04.09.2020 r. DO DNIA 22.10.2020 r.  

 

1. Zrealizowano zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do 

owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Prószków; 

2. Dokonano odbioru końcowego, wraz pozwoleniem na użytkowanie zadania pn. „Budowa 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie Prószków”. 

3. Dokonano odbioru końcowego, wraz pozwoleniem na użytkowanie zadania pn. 

„Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

w Prószkowie”. 

4. W ramach projektu pn.: „Zwiększenie zasięgu systemu segregacji odpadów w gminie 

Prószków”, podpisano umowę na dostawę 54 wewnętrznych koszy do segregacji 

odpadów dla jednostek organizacyjnych Gminy Prószków. Kosze będą przewidziane na 4 

frakcje. Ponadto zostaną zakupione kosze wewnętrzne do segregacji dla Publicznego 

Żłobka w Prószkowie.  

5. W związku z ogłoszonym przez Wojewodę Opolskiego w dniu 14 października alarmem 

przeciwpowodziowym dotyczącym wysokiego stanu rzeki Odry, prowadzono bieżące 

działania monitorujące i zabezpieczające na terenach nadodrzańskich gminy.    

6. Złożono 4 wnioski o dofinansowanie do inwestycji w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację następujących 

zadań: 

- Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Prószkowie wraz z przebudową istniejącej (w 

zakresie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020), 

- Przebudowa drogi gminnej – dojazdowej Górki – Chrząszczyce, 

- Budowa ciągu pieszo – jezdnego przy drodze wojewódzkiej nr 415 (w zakresie 

projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020), 

- Przebudowa ul. Opolskiej w Zimnicach Wielkich.  

7.   W dniu 21.10.2020 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

      dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działek        

       ewidencyjnych nr 931, 925 k.m.8 obręb Ligota Prószkowska. 

8.   W dniu 23.09.2020  odbyły się dwie dyskusje publiczne dot. zmiany planu w Prószkowie    

(tereny usługowe) oraz terenu przy hotelu „Arkas”. Obecnie tj. do 2 listopada br. trwa    

zbieranie uwag do ww. zmian planów. 

 

      Burmistrz  
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