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SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA 
ZA OKRES OD 22.10.2020 r. DO DNIA 19.11.2020 r.  

 
1. Wydzierżawiono Gminnemu Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Sp. z o.o. 

nieruchomości z wybudowaną infrastrukturą pod PSZOKi w Prószkowie i w 
Boguszycach. 

2. Zgłoszono na Policję i ubezpieczycielowi dewastację nieruchomości przy ul. Lipowej 8 – 
wyłamane tylne wejście do budynku - drzwi z futryną oraz wybitą szybę. Otrzymano 
pełny zwrot środków za wykonane zabezpieczenie tymczasowe oraz środki na wymianę 
drzwi i szyby. 

3. Powołano gminny zespół wspierający ds. opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności 
Miejskiej Aglomeracji Opolskiej (SUMP AO). 

4. Zakończono realizację akcji EKOGENERACJA „Zamień Elektroodpady na Kulturalne 
Wypady”. Gmina Prószków rozdysponowała wśród mieszkańców 100 biletów wstępu  
do instytucji kultury w zamian za elektroodpady dostarczone do PSZOK w Prószkowie. 

5. Ogłoszono II przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych i lokalu 
użytkowego przy ul. Pomologia w Prószkowie. 

6. Wykonano remont dachu budynku przy ulicy Korfantego w Prószkowie. 
7. Wykonano remont pomieszczeń sanitarnych w strażnicy OSP w Prószkowie. 
8. Zakupiono i ustawiono stół betonowy z grami (warcaby, szachy) na boisku  

w Folwarku. 
9. Zamontowano monitoring na boisku w Złotnikach. 
10. Wykonano pierwszy etap prac dotyczących oświetlenia placu wiejskiego w Nowej Kuźni. 
11. Odebrano dokumentację projektową na budowę łącznika drogi wojewódzkiej nr 414 

z ulicą Strzelecką w Złotnikach. 
12. Podpisano umowy dotyczące realizacji inwestycji polegającej na budowie wiaty 

w Boguszycach tj. z geodetą, kierownikiem budowy, wykonawcą robót budowlanych 
i rozpoczęto prace. 

13. Podpisano umowę dotyczącą utwardzenia placu przy boisku sportowym 
w Chrząszczycach. 

14. Podpisano umowę dotyczącą wykonania ogrodzenia wokół boiska sportowego 
w Chrząszczycach. 

15. Podpisano umowę dotyczącą realizacji zadania polegającego na remoncie sali wiejskiej 
Rumcajs w Przysieczy. 

16. W ramach gminnego programu dofinansowania do wymiany pieców, do urzędu wpłynęło 
łącznie 17 wniosków o dofinansowanie. Zrealizowano 11 wniosków, 1 mieszkaniec 
zrezygnował z dotacji, a pozostałe wnioski  pozostają do zrealizowania.  

17. Przekazano do Wojewody Opolskiego dokumentację dotyczącą uchwalonej zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenów 
produkcyjnych). 

18. Przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Górki. 

19. Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części terenów niezurbanizowanych wsi Złotniki. 

20. Miasto Opole podpisało z Marszałkiem Województwa Opolskiego umowę o 
dofinansowanie projektu partnerskiego „Czas na przesiadkę”, w ramach którego gmina 
Prószków przystąpi do wykonania ścieżki pieszo – rowerowej z Przysieczy do Ligoty 



 

Prószkowskiej. Projekt będzie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.     

21. Złożono wniosek o dofinansowanie kosztów działalności Publicznego Żłobka w 
Prószkowie w ramach rządowego programu “MALUCH+”.    

22. Zakończono realizację projektu WIFI4EU w ramach, którego w 13 lokalizacjach na 
terenie gminy Prószków zapewniono dostęp do darmowego internetu dla mieszkańców.    

 

 

      Burmistrz  
             /-/ 
Krzysztof Cebula  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


