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 Protokół Nr XLIII/2010 
z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie 

odbytej w dniu 29 lipca 2010 r. 
w Ośrodku Kultury i Sportu 

w Prószkowie 
 
 
I.  Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
 

 Otwarcia sesji dokonała radna Klaudia Lakwa przewodnicząca Rady Miejskiej w Prószkowie. 
Sesja była prawomocna. Zwołana została zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem gminy  
i w chwili stwierdzenia prawomocności uczestniczyło w niej 14 radnych, a po przybyciu kolejnego 
radnego w sesji uczestniczyło 15 radnych. Lista obecności radnych dołączona jest do protokołu. 
 

 
II. Przyjęcie protokołu. 
 
Rada Miejska w Prószkowie przyjęła protokół z XLII  sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 13 głosów 
„za”, 1 „przeciw” 
 
 
Burmistrza Prószkowa – wniosła do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany 
planu odnowy miejscowości Prószków (druk nr 161). 
 
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wymagające tego wnioskowane przez Burmistrza 
Prószkowa zmiany porządku obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie. 
 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie głosami 15 radnych wprowadziła jako 
pkt. 11 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany planu odnowy miejscowości Prószków (druk nr 
161) 
Rada Miejska w Prószkowie na XLIII sesji obradowała według następującego porządku obrad:                                        

 
       1. Otwarcie obrad i stwierdzenie qorum 

2. Przyjęcie protokołu XLII sesji. 
3. Projekt  uchwały (druk nr 152) w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ prawa  
     własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej. 
4. Projekt uchwały (druk nr 153) w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę nieruchomości  
    gruntowej niezabudowanej .   

       5.Projekt uchwały (druk nr 154) w sprawie  wyraŜenia zgody na dzierŜawę nieruchomości  
           gruntowej niezabudowanej . 

6. Projekt uchwały (druk nr 155) w sprawie nadania nazwy ulicy.  
7. Projekt uchwały (druk nr 156) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,    
    restauratorskie oraz roboty  budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,  

           połoŜonym na terenie Gminy Prószków. 
8. Projekt uchwały ( druk nr 157) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu 

           i trybu udzielania ulg w spłacie naleŜności pienięŜnych mających charakter  
           cywilnoprawny, przypadających Gminie Prószków i jej jednostkom podległym oraz  
           warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić  
           będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego upowaŜnionych. 
      9. Projekt uchwały (druk nr 158) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
    10. Projekt uchwały (druk nr 159) w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2010. 
    11. Projekt uchwały (druk nr 161) w sprawie zatwierdzenia zmiany planu odnowy  
          miejscowości Prószków. 
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    12. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza . 
    13. Dyskusja i wolne wnioski: 

    - analiza oświadczeń majątkowych (druk nr 160) 
    14. Zakończenie obrad. 
 
Rada Miejska w Prószkowie przyjęła proponowany porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej 
w Prószkowie jednogłośnie 15 głosów  „za” 
 
3 Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ prawa własności nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej (druk nr 152). 
 
Projekt uchwały na druku nr 152 przedłoŜony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonała  z upowaŜnienia Burmistrza 
Kierownik Wydziału Gospodarki i Rozwoju M. Czech. 
 
Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosił radny T. Ślepieńczuk. 
 
Odpowiedzi udzieliła Burmistrz Prószkowa R. Malik. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie głosami 15 radnych 
podjęła  

       Uchwałę nr XLIII/377/2010 
w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ prawa własności nieruchomości     
                                     gruntowej niezabudowanej. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu 
 
4.Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej (druk nr 153). 
 
Projekt uchwały na druku nr 153 przedłoŜony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały – druku nr 153 i 154 dokonała   
z upowaŜnienia Burmistrza Kierownik Wydziału Gospodarki i Rozwoju M. Czech. 
 
Nie było pytań do wnioskodawcy projektu uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie głosami 15 radnych 
podjęła  

Uchwałę nr XLIII/378/2010 
w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej 
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Uchwałę załącza się do protokołu 
 
5. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej ( druk nr 154). 
 
Projekt uchwały na druku nr 154 przedłoŜony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Nie było pytań do wnioskodawcy projektu uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie głosami 15 radnych 
podjęła  

Uchwałę nr XLIII/379/2010 
w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 155). 
 
Projekt uchwały na druku nr 156 przedłoŜony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonała  z upowaŜnienia Burmistrza 
Kierownik Wydziału Gospodarki i Rozwoju M. Czech. 
 
Nie było pytań do wnioskodawcy projektu uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie głosami 15 radnych 
podjęła  

Uchwałę nr XLIII/380/2010 
w sprawie nadania nazwy ulicy 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, połoŜonym na obszarze 
gminy Prószków  (druk nr 156). 
 
Projekt uchwały na druku nr 156 przedłoŜony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonała Burmistrz Prószkowa R. Malik 
Sołtys wsi Zimnice Wielkie K. Cebula przedstawił krótką informację dotyczącą kościoła  
w Zimnicach Wielkich na co ma być przeznaczona dotacja. 
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Nie było pytań do wnioskodawcy projektu uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie głosami 15 radnych 
podjęła  

Uchwałę nr XLIII/381/2010 
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, połoŜonym 

na obszarze gminy Prószków   
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
8. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 
w spłacie naleŜności pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie 
Prószków i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w 
przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do 
tego upowaŜnionych (druk nr 157). 
 
Projekt uchwały na druku nr 157 przedłoŜony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonała Burmistrz Prószkowa R. Malik 
 
Nie było pytań do wnioskodawcy projektu uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie głosami 15 radnych 
podjęła  

Uchwałę nr XLIII/382/2010 
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w 
spłacie naleŜności pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Prószków i jej jednostkom podległym oraz warunki 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego upowaŜnionych 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk nr 158). 
 
Projekt uchwały na druku nr 158 przedłoŜony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonała z upowaŜnienia Burmistrza Skarbnik 
Gminy G. Gwóźdź. 
 
Nie było pytań do wnioskodawcy projektu uchwały. 
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Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie głosami 14 „za” 1”przeciw” 
podjęła  

Uchwałę nr XLIII/383/2010 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2010 (druk nr 159). 
 
Projekt uchwały na druku nr 159 przedłoŜony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Burmistrz wprowadziła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy 
na rok 2010. 
 
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wprowadzenie autopoprawki. 
 
W jawnym  głosowaniu Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 15 głosami wprowadziła 
autopoprawkę. 
 
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonała z upowaŜnienia Burmistrza Skarbnik 
Gminy G. Gwóźdź. 
 
Wprowadzone zmiany zostały omówione na komisjach. 
 
Pytania i uwagi do wnioskodawcy projektu uchwały zgłosił radny T. Ślepieńczuk. 
 
Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy G. Gwóźdź oraz Radca Prawny E. Kowaluk. 
 
Radny T. Ślepieńczuk zgłosił wniosek formalny o zaprotokołowanie sposobu głosowania nad 
uchwałą. 
 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały oraz Skarbnik odczytała wprowadzone poprawki  
w Planie Inwestycyjnym. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie  głosami 14 „za” i 1 „przeciw” 
(T Ślepieńczuk) podjęła  

Uchwałę nr XLIII/384/2010 
w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2010 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
11. Projekt uchwały (druk nr 161) w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości 
Prószków 
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Projekt uchwały na druku nr 161 przedłoŜony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Nie było pytań do wnioskodawcy projektu uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie głosami 15 radnych 
podjęła  

Uchwałę nr XLIII/385/2010 
w sprawie zatwierdzenia zmiany planu odnowy miejscowości Prószków 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
12. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza . 
- w załączeniu  do protokołu. 
Burmistrz dodatkowo przekazała Radnym  
- informację w sprawie Ilbau –Kirchner, 
- do wiadomości otrzymaliśmy pismo Stowarzyszenia na Rzecz Odtworzenia i Rozwoju wsi    
   Nieboczowy w sprawie budowy Zbiornika Racibórz z problematyką odtworzenia wsi    
   Nieboczowy, 
- informację w sprawie prywatyzacji PKS. 
Powiat Opolski nie chciał przejąć PKS. Nowa ustawa, która wejdzie w Ŝycie nakazuje gminom 
zorganizowanie publicznego transportu. 
-zebranie sołtysów z Burmistrzem odbędzie się 1 września br. o godz. 1500, 

-oświadczenia majątkowe radni powinni złoŜyć  2 miesiące przed końcem kadencji czyli termin 
upływa 12 września, proszę złoŜyć najpóźniej do 10 września br. 
 
Uwagi do sprawozdania z działalności Burmistrza wniósł radny B. Lellek i radny T. 
Ślepieńczuk. 
 
Wyjaśnień udzieliła Kierownik Wydziału Gospodarki i Rozwoju M. Czech oraz Burmistrz R. 
Malik 
  
   13. Dyskusja i wolne wnioski: 

    - analiza oświadczeń majątkowych (druk nr 160) 
 
•  sołtys Winowa J. Turek 

− Zaprosił Panią Burmistrz na zebranie wiejskie w dniu 2 sierpnia br. o godz. 
2000 

           oraz zadał pytania 
            - kiedy nastąpi częściowa naprawa ulic 
            - jaka firma i do kiedy będzie realizowana naprawa ul. Szkolnej 
            - w sprawie funduszu sołeckiego 
            - była obiecana wiata na ul Krapkowickiej do dzisiaj jej nie ma 
            - interwencja do ZDW w sprawie niedroŜnych przepustów, nie pogłębionych rowów, nie         
              koszenia rowów 
 
Wyjaśnień udzieliła Pani Burmistrz. 
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Radny B. Lellek zgłosił uwagi do zagospodarowania placu przy ul. Szpitalnej. 
 
Wyjaśnień udzieliła Kierownik Wydziału Gospodarki i Rozwoju M. Czech. 
 
Radny P. Piechaczek zgłosił w imieniu P. Sołtys prośbę o wyrównanie drogi między Źlinicami a 
Zimnicami Małymi, podcięcia gałęzi przy Akacjowej oraz ustawienie znaków przy świniarni na 
drodze między Prószkowem a Źlinicami. 
 
Radny K. Witek zgłosił ul. Starą Drogę w części nie zabudowanej do koszenia. 
 
Radny N. Wieszala zapytał do kogo zwrócić się z problemem- podczas powodzi piasek został 
nasypany na pola  między wałami, gdzie go usunąć, kto jest za to odpowiedzialny? 
 
Wyjaśnień udzieliła Pani Burmistrz. 
 
V. Zakończenie obrad. 
 
Przewodnicząca zamknęła obrady sesji o godz. 1030 słowami: „zamykam obrady sesji Rady 
Miejskiej w Prószkowie”. 
 
 
Protokołowała: 
 
Dorota Galus 
 


