
Prószków, dn. 12-02-2015 r. 

 

 
SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE 

ZA OKRES OD 09.12.2014 – 12.02.2015 r. 

 

 

1. Nabycie nieruchomości na rzecz gminy: 

a/ działkę oznaczoną numerem 1174/264 o pow. 0,0146 ha z ark.m. 4, obręb Górki, gm. 

Prószków, zapisaną w księdze wieczystej KW nr OP10/00022496/8, stanowiącą własność 

Pani Barbary Głatki. Uchwała Nr Nr XLIV/352/2014 z dnia 06 października 2014 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w związku z art. 13 ust. 3 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych /j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 687 ze zm./. Cena nabycia 2 780,00 zł. 

 

2. Wykazano do sprzedaży: 

a/ działkę oznaczoną numerem 267/91 z ark.m. 1 o pow. 0,1645 ha, obręb Chrzowice, gm. 

Prószków. Uchwała Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 z dnia 6 października 

2014 roku. Przetarg ustny ograniczony. Cena wywoławcza netto 30 000,00 zł; 

b/ garaż nr 2 o powierzchni 14,30 m2 położony na nieruchomości gruntowej oznaczonej 

numerem działki 1229/238 o powierzchni 0,0325 ha z ark.m.1 obręb Winów, gm. Prószków, 

dla której prowadzona jest księga wieczysta OP1O/00103713/8, wraz z udziałem 

w nieruchomości gruntowej wynoszącym 453/10000. Uchwała Rady Miejskiej w Prószkowie 

Nr XLIV/350/2014 z dnia 6 października 2014 roku. Cena 248,00 zł netto. 

 

3. Wykazano do najmu: 

a/ lokal użytkowy o powierzchni 91,61 m2 znajdujący się w budynku przy ul. Zawadzkiego 16-

16A w Prószkowie, który położony jest na nieruchomości, oznaczonej numerem działki 653 z k.m. 

6, obręb Prószków, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00089779/3. Uchwała Rady 

Miejskiej w Prószkowie Nr III/16/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku. Tryb bezprzetargowy – 

dotychczasowemu dzierżawcy. Wysokość miesięcznej stawki czynszu z tytułu najmu 558,82 

zł netto. Najem na okres 3 lat.  

 

4. Wynajęto: 

a/ lokal użytkowy o powierzchni 91,61 m2 znajdujący się w budynku przy ul. Zawadzkiego 16-

16A w Prószkowie. Uchwała Rady Miejskiej w Prószkowie Nr III/16/2014 z dnia 18 grudnia 

2014 roku, Tryb bezprzetargowy – najemca Poczta Polska S.A.. Wysokość miesięcznej stawki 

czynszu z tytułu najmu 558,82 zł netto. Najem na okres 3 lat.  

b/ część działki oznaczonej numerem 996/13 z ark.m. 7, obręb Prószków, gm. Prószków 

na jeden dzień, tj. 10 marca 2015 r. z przeznaczeniem na miejsce postojowe mammobusu, w celu 

wykonywania bezpłatnych badań mammograficznych. Czynsz najmu za ww. okres w wysokości 

61,50 zł brutto 

c/ podpisano 33 umowy na wynajęcie sal wiejskich, będących własnością Gminy Prószków. 

 



5.  Ogłoszono przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej ul. Szkolnej w   

Prószkowie.  

6. Obsługa sołectw w zakresie zamawiania i zakupów materiałów budowlanych , 

eksploatacyjnych , paliw w celu utrzymywania terenów zielonych wiejskich. 

7. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia drogowego i 

obiektów gminnych pod względem zasilania w energię elektryczną 

8. Zakończono prace związane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu na osiedlu 

przy ul. Krasickiego w Prószkowie 

9. Uruchomiono nowy portal mapowy GEO pl na stronie gminy  

10. Zdemontowano oświetlenie świąteczne 17250 zł 

11. Zlecono wykonanie odcinka drogi pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Jana Pawła II w Boguszycach – 

9505,44 zł 

12. Zlecono wykonanie odcinka ul. Kwiatowej w Górkach – 13530 zł 

13. Zakupiono tłuczeń bazaltowy do Złotnik – 600 zł 

14. zlecono czyszczenie przewodów kominowych w obiektach gminnych – 3206 zł 

15. zlecono wykonanie tablic informacyjnych na ul. Ligudy w Winowie 305,04 zł 

16. podpisano umowę na stałe utrzymanie zieleni na terenach gminnych – 56219,08 zł 

17. podpisano umowę na codzienne sprzątanie rynku oraz chodników przy parku obok DPS – 

8499,99 zł 

18. Opracowano projekty wycinkowych zmian planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Górki. Zimnice Wlk. i Prószkowa. 

 

Zastępca Burmistrza  

               /-/ 

        Anna Wójcik 

 


