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SPRAWOZDANIE MI ĘDZYSESYJNE 
ZA OKRES OD 13.02.2015 r. do 17.03.2015 r. 

 
 

1. Podpisano osiem  umów na wynajęcie sal wiejskich, będących własnością Gminy 
Prószków   

2.  Wydano 199 decyzji o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego. 
3. Wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej 

w Prószkowie” 
4. Ogłoszono i otwarto przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa pomieszczeń 

sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie” 
5. Wykazano do  dzierżawy nieruchomość  położoną w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 

6,  o powierzchni 0,6075 ha. Nieruchomość zabudowana budynkiem z 1910 r., 
przebudowanym w 1960 r. Nieruchomość wyposażona jest w sieć elektryczną, 
telefoniczną, wodociągową i kanalizacyjną, posiada bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej, 

6. Wykazano do  dzierżawy nieruchomość  położoną w Zimnicach wielkich przy ul. 
Opolskiej 47, powierzchni 0,3020 ha. Pomieszczenie biblioteczne o pow. użytk. 42 m2 
znajdujące się w budynku przy ul. Opolskiej 47. Nieruchomość wyposażona jest w sieć 
elektryczną, telefoniczną, wodociągową i kanalizacyjną, posiada bezpośredni dostęp do 
drogi publicznej.  

7. Obsługa sołectw w zakresie zamawiania i zakupów materiałów budowlanych , 
eksploatacyjnych , paliw w celu utrzymywania terenów zielonych wiejskich. 

8. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia drogowego i 
obiektów gminnych pod względem zasilania w energię elektryczną 

9. Zlecono i wykonano naprawę pieca co w Górkach 
10. Utwardzono tłuczniem drogowym  odcinek ul. Kwiatowej w Górkach 
11. Zlecono i wykonano tablice informacyjne dot budowy drogi ul. Ligudy w Winowie 
12. Zlecono wykonanie tablic z nazwami ulic i numeracji w Boguszycach ul. Jeziorowa, w 

Prószkowie ul. Lipowa, Daszyńskiego, w Zimnicach Wielkich ul. Młyńska II 
13. Zlecono wykonanie utwardzenia i wyrównania drogi transportu rolnego w Źlinicach w 

kierunku rzeki ODRA 
14. Zlecono uruchomienie punktów oświetlenia ulicznego w Prószkowie, Nowej Kuźni i 

Zimnicach Małych 
15. Zlecono  zasypanie dziury w drodze (serwisowej) w Zimnicach Wielkich 
16. Zlecono wyrównanie dalszego odcinka ul. Wolności w Źlinicach 
17. Zlecono wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi o nawierzchni gruntowej ul. 

Młyńska II w Zimnicach Wielkich 
18. Zlecono uzupełnienie tłuczniem drogowym poboczy po obu stronach drogi relacji 

Prószków – Źlinice 
19. Zlecono ZGKiM w formie polecenia przekazanego w formie pisemnej wykonanie 

wyrównania drogi bocznej ul. Opolskiej w Zimnicach Wielkich, usunięcie znaków 
drogowych w Przysieczy ul. Strzelecka, w Górkach ul. Polna, w Winowie lustra 
drogowego ul. Szkolna, obniżenie studzienki kanalizacyjnej w ul. 1-go Maja w 
Boguszycach k/placu rekreacyjnego, naprawę części drogi o nawierzchni asfaltowej w 



Zimnicach Małych, ścięcie poboczy dróg transportu rolnego w Folwarku wraz z 
wywiezieniem urobku – drogi wskazane przez Sołtysa, zamontowanie progu 
zwalniającego w Nowej Kuźni ul. Szkolna, zamontować znak ogr. Prędkość w ul. 
Szkolnej w Nowej Kuźni przy ul. Cmentarnej, wyrównanie drogi bocznej ul. Polnej w 
Chrząszczycach,  likwidację dziury w poboczu ul. Stawowej w Nowej Kuźni przy 
skarzyżowaniu z ul. Prószkowską, wykonanie odcinka kanału deszczowego w Górkach 
obok wiaty przystankowej w ul. Szerokiej, usunięcie wycieku wody w drodze gminnej 
w Prószkowie droga pomiędzy ul. Osiedle Leśne  a  ul.Powstańców. 

20. Zlecono wyrównanie i uzupełnienie tłuczniem drogowym odcinek drogi ul. Jana Pawła 
II w Boguszycach 

21. Zlecono wykonanie utwardzenie tłuczniem drogowym wraz z wyrównaniem odcinka 
drogi o nawierzchni gruntowej – przedłużenie ul. Osiedle w Prószkowie    

22. Zlecono wyrównanie odcinka drogi o dł 800,0 mb ul. Wodnej w Winowie 
23. Zlecono wyrównanie odcinka drogi gminnej . bocznej ul. Pomologia w Prószkowie 
24. Zlecono wycenę naprawy kapliczki w Nowej Kuźni i w Zimnicach Wielkich 
25. Zlecono wycenę wykonania utwardzenia drogi dojazdowej do ul. Kwiatowej w 

Górkach przez dz. gminną. 
26. Skierowano wnioski w zakresie bezpieczeństwa do ZDW o ustawienie lustra w 

Chrząszczycach, uruchomienia sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych, 
cięcia pielęgnacyjnego przydrożnych drzew w Chrząszcycach , o uszkodzonym 
chodniku w Winowie , o uszkodzonym lustrze drogowym w Górkach przy wyjeździe z 
ul. Polnej, o oznakowanie pionowe i poziome w obrębie skrzyżowania dr woj. nr 414 z 
drogą gminną ul. Polną w Złotnikach, o usytuowanie przejścia dla pieszych w Rynku 
w Prószkowie 

27. Skierowano wnioski do GDDKiA Oddział w Opolu dot bezpieczeństwa użytkowników 
dróg w sprawie przebudowy odcinka drogi serwisowej łączącej z ul. Złotnicką w 
Boguszycach, o lokalizację przejścia dla pieszych w dr krajowej nr 45 przy 
ul.Krapkowickiej 2a, o wybudowanie odcinka chodnika o dł ok. 40 mb wzdłuż drogi 
krajowej nr 45 w Chrzowicach   

28. Zlecono naprawę szyb wiatach przystankowych w Prószkowie i Folwarku.  
29. Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Polnej 

w Winowie, przebudowę ulicy Górki w Zimnicach Małych, przebudowę ul. Zielonej w 
Prószkowie, przebudowę strażnicy w Chrząszczycach,, przebudowę ul. Stawowej, 
Słonecznej i Krasickiego w Prószkowie . 

30. Zlecono przebudowę drogi dojazdowej do cmentarza w Zimnicach Wielkich.  
31. Zlecono badania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych w gminie do 

laboratorium do Wrocławia. 
32. Zlecono wycięcie 15 sztuk drzew w miejscowości Nowa Kuźnia przy ul.Stawowej, 
33. Zlecono wycięcia 5 sztuk drzew w Przysieczy przy ul.Strzeleckiej,  
34. Zlecono wycięcia 1 drzewa z gatunku modrzew Prószkowie przy ul.Zielonej,  
35. Zlecono wycięcia 2 drzew z gatunku wierzba w Źlinicach.  
36. Zlecono przycięcie drzew przy ul.Polnej w Zimnicach Małych  
37. Zlecono przycięcie drzewa na placu przy kościele w Zimnicach Wielkich  
38. Zlecono przycięcie drzew na boisku sportowym w Przysieczy 

 
Zastępca Burmistrza 

   /-/ 
    Anna Wójcik 

 


