UCHWAŁA NR XXVIII/198/2020
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Złotnikach przy ul.
Sportowej
Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w związku
z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 i 1378) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Rada Miejska w Prószkowie, po rozpatrzeniu petycji z dnia 17 września 2020 r. wniesionej przez grupę
nowych inwestorów, planujących osiedlenie się przy ul. Sportowej w Złotnikach - rozpatruje wymienioną
petycję jako częściowo uzasadnioną.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Prószkowie oraz Burmistrzowi
Prószkowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Prószkowie
Lucjan Dzumla
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII/198/2020
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 27 listopada 2020 r.
Uzasadnienie.
Petycja wskazana w niniejszej uchwale została w dniu 25 września 2020 r., wniesiona do Rady Miejskiej
w Prószkowie oraz Burmistrza Prószkowa przez grupę nowych inwestorów, planujących osiedlenie się przy ul.
Sportowej w Złotnikach. Przedmiotem petycji jest wniosek o podjęcie przez gminę Prószków działań mających
na celu zaspokojenie potrzeb wspólnoty przyszłych mieszkańców poprzez zabezpieczenie środków finansowych
gminy na rok 2021 i uwzględnienie w budżecie rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości
Złotniki przy ul. Sportowej.
Petycja była przedmiotem postępowania wyjaśniającego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Prószkowie, która na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2020 r. po:
- wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza Prószkowa, reprezentowanego przez Kierownika Referatu Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Prószkowie - p. Joannę Łubińską - Wójcik,
- zapoznaniu się z wyjaśnieniami przekazanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp.
z o.o. w Prószkowie, ustaliła, co następuje:
1. W projekcie budżetu gminy Prószków na rok 2021 nie uwzględniono rozbudowy sieci kanalizacyjnej na
terenie miejscowości Złotniki przy ul. Sportowej, ponieważ rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie
gminy Prószków realizowana jest w oparciu o porozumienie o którym mowa w punkcie 3 poniżej. Ponadto we
wskazanym projekcie budżetu przewidziano znaczne środki finansowe niezbędne do realizacji rozpoczętych już
inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych, co uniemożliwia w obecnej sytuacji zabezpieczenie
środków finansowych na dodatkową rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Prószków, nawet
w przypadku kiedy Gmina przystąpiłaby do realizacji takich zadań jako inwestor.
2. Niezaprzeczalnie należy wskazać, że rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Prószków
jest kluczowym aspektem wpływającym na rozwój gminy Prószków i stanowi zadanie własne gminy.
3. Na mocy porozumienia z gminą Prószków zadania dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb
związanych z odbiorem ścieków komunalnych na terenie gminy Prószków, w tym rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej
realizowana jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.
w Prószkowie.
4. Zakład realizuję rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju
i Modernizacji sieci na terenie gminy Prószków oraz ustaleniami zawartymi w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego dla sołectwa Złotniki, w ramach posiadanych możliwości finansowych.
W obecnie obowiązującym Planie na rok 2020 nie ujęto budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej przy
ul. Sportowej w Złotnikach. Możliwa jest jednak realizacja rozbudowy na koszt prywatnego inwestora
z możliwością odkupienia wykonanej sieci.
5. Możliwość ujęcia budowy rozpatrywanego odcinka sieci przy ul. Sportowej w Złotnikach pojawi się na
etapie tworzenia kolejnego Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Sieci na terenie gminy Prószków po
uwzględnieniu następujących czynników:
- prognozowane możliwości finansowe: środki na rozbudowę sieci muszą zostać wygospodarowane
w ramach obowiązujących taryf,
- możliwości techniczne sieci,
- stan techniczny sieci,
- zgłaszane przez prywatnych inwestorów wnioski dotyczące odpłatnego przekazania sieci,
- założenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego,
- kolejność napływających wniosków,
- gęstość już istniejącej zabudowy jak i prognozowanej.
6. W obecnym okresie programowania na lata 2014 - 2020 gmina Prószków nie ma możliwości pozyskania
środków pomocowych na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w związku z niedostępnością naborów i konkursów
o dofinansowanie do których Gmina mogłaby przystąpić. Niemniej jednak, nie wyklucza się możliwości
pozyskania przez gminę Prószków lub Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.
w Prószkowie środków pomocowych na rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej w kolejnym okresie
programowania na lata 2021 - 2027, w miarę posiadanych możliwości finansowych.
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7. Odnosząc się do zapisów petycji należy podkreślić pełne zrozumienie dla podniesionych w niej
argumentów. Wskazać również należy, że dobro wszystkich mieszkańców gminy jest celem nadrzędnym
naszego samorządu i każda decyzja podejmowana na szczeblu gminnym poprzedzona jest wnikliwą analizą
i rozważeniem wszystkich dopuszczonych prawem rozwiązań i ich następstw. Gmina Prószków w ramach
swojej działalności musi rozpatrywać racje wszystkich mieszkańców, zarówno tych zamieszkałych od
dłuższego czasu, jak i nowych inwestorów, którzy planują dopiero osiedlenie się na jej terenie.
W związku z powyższym oraz zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Prószkowie postanowiła
rozpatrzyć przedmiotową petycję jako częściowo uzasadnioną i skierować pod obrady Rady Miejskiej
w Prószkowie stosowny projekt uchwały w sprawie.
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