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RO.0002.18.2014.2016.ORM                                                          

Protokół nr XVIII/2016 
z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie 

odbytej w dniu 25 maja 2016 r. o godz. 11.00 w 
sali wiejskiej w Zimnicach Wielkich  

przy ul. Opolskiej 47 
 
 
 
1. 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 13 radnych. Lista 
obecności radnych dołączona jest do protokołu. 
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
Burmistrz Róża Malik zawnioskowała o wprowadzenie autopoprawki do przedłożonego 
porządku obrad w przedmiocie dodania po punkcie 4 ppkt. 5 porządku -  punktu 5a) o brzmieniu: 
„Przedstawienie uchwały nr 189/2016 z dnia 12 maja 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Prószkowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Prószków z wykonania budżetu 
za 2015 rok”.  
 
Przewodnicząca Rady poddała wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia autopoprawki 
pod głosowanie. 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła wniosek, jednogłośnie 13 
głosów „za”. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w związku z zaistniałą niedyspozycją zdrowotną 
utrudniającą głośne odczytywanie dokumentów przedłożonych na sesję, do tej czynności 
wyznaczyła sekretarza sesji i zaproponowała aby został nim radny Dawid Kochanek. Następnie 
poddała przedstawiony wniosek pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła wniosek stosunkiem 
głosów 12 „za” oraz 1 głos „wstrzymał się”.  
 
Sekretarz sesji Dawid Kochanek odczytał porządek obrad sesji o następującej treści: 
 

3. Przyjęcie protokołu XVII sesji. 
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2015: 

1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015, 
2) przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015, 
3) przedstawienie uchwały nr 129/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z 
wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 r., 

4) przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Prószków sporządzonego na dzień 
31 grudnia 2015 r., 
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5) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie w 
sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy za 2015 r. i wniosku w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa za rok 2015 zawartymi w Uchwale 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie nr 1/2016 z dnia 10 maja 2016 r., 

5a) przedstawienie uchwały nr 189/2016 z dnia 12 maja 2016 r. Składu Orzekającego  
      Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji  
      Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi  
      Gminy Prószków z wykonania budżetu za 2015 rok 
6) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015.  

5. Przyjęcie uchwał w sprawach: 
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Prószków za 2015 rok (druk nr 145), 
2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy 

Prószków za 2015 rok (druk nr 146), 
3) zwolnienia z podatku od nieruchomości zabudowań oraz gruntów związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej (druk nr 147), 
4) wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków 

(druk nr 148), 
5) przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków 

(druk nr 149), 
6) zmiany Uchwały nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 

r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Prószków (druk nr 150), 

7) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016 (druk nr 151), 
8) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 152). 

6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 153). 
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Prószków.  
8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami  

pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2015. 

9. Pismo z dnia 19 kwietnia 2016 r. mieszkańców ul. Opolskiej w Jaśkowicach w  
 sprawie wykonania nawierzchni drogi dojazdowej do posesji. 
10. Wyrok z dnia 26 lutego 2016 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie  

w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r. nr 
XLIV/348/2014 w przedmiocie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości 
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż trzy 
lata lub na czas nieoznaczony.   

11. Uchwała nr VI/30/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 12  
 kwietnia 2016 r. w sprawie Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec  
 inicjatywy poszerzenia granic administracyjnych Miasta Opola kosztem  

 integralności gmin Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków i Turawa. 
12. Uchwała nr XVI/134/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17 marca 2016 r. w  
 sprawie nienaruszalności granic gmin Powiatu Opolskiego.  
13. Uchwała nr XV/160/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie  

poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców 
Wojennych w Łambinowicach – Opolu.  

14. Uchwała nr XVII/145/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 kwietnia 2016 r.  
w sprawie Apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do wszystkich samorządów 
gminnych w Rzeczypospolitej Polskiej.  

15. Uchwała nr XIX/166/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 kwietnia 2016 r.  
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w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach 
dotyczącej utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym 
wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających o 
rok dłu żej w przedszkolach. 

16. Dyskusja i wolne wnioski.  
17. Zakończenie obrad.   
 

Przewodnicząca Rady poddała przedstawiony porządek obrad sesji pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła proponowany porządek 
obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, jednogłośnie 13 głosów „za”. 
 
3. Przyjęcie protokołu XVII sesji.  
 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła protokół z XVII sesji Rady 
Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 31 marca 2016 r., jednogłośnie 13 głosów „za”. 
 
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2015: 
 
1) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015, 
 
Wprowadzenia do sprawozdania dokonała Dorota Staniów – Skarbnik Gminy.  
Nie było pytań do sprawozdania.  
Nie wniesiono wniosków formalnych do sprawozdania. 
Nie było dyskusji nad sprawozdaniem.  
 
2) Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015, 
 
Wprowadzenia do sprawozdania dokonała Dorota Staniów – Skarbnik Gminy.  
Nie było pytań do sprawozdania. 
Nie wniesiono wniosków formalnych do sprawozdania. 
Nie było dyskusji nad sprawozdaniem.  
 
3) przedstawienie uchwały nr 129/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z 
wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 r., 

 
Sekretarz sesji radny Dawid Kochanek przedstawił przedłożoną uchwałę.  
Nie było pytań do uchwały. 
Nie wniesiono wniosków formalnych do uchwały. 
Nie było dyskusji nad uchwałą.  
 
4) Przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Prószków sporządzonego na dzień 

31 grudnia 2015 r. 
 
Wprowadzenia do przedłożonej informacji dokonała Katarzyna Szylar – Kierownik Referatu 
Gospodarki Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 
Nie było pytań do przedłożonej informacji. 
Nie wniesiono wniosków formalnych do informacji. 
Nie było dyskusji nad informacją.   
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5) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie w 
sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy za 2015 r. i wniosku w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa za rok 2015 zawartymi w Uchwale 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie nr 1/2016 z dnia 10 maja 2016 r. 

 
Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie stanowiska Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie – radnego Lucjana Dzumla.  
Nie było pytań do przedłożonego stanowiska Komisji Rewizyjnej. 
Nie wniesiono wniosków formalnych do przedłożonego stanowiska Komisji Rewizyjnej.  
Nie było dyskusji nad przedłożonym stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. 
 
5a) Przedstawienie uchwały nr 189/2016 z dnia 12 maja 2016 r. Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Gminy Prószków z wykonania budżetu za 2015 rok. 

 
Sekretarz sesji radny Dawid Kochanek przedstawił przedłożoną uchwałę. 
Nie było pytań do uchwały. 
Nie wniesiono wniosków formalnych do uchwały. 
Nie było dyskusji nad uchwałą.  
 
6) Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015.  
 
Nie było dyskusji nad sprawozdaniem. 
 
5. Przyjęcie uchwał w sprawach:  
 
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Prószków za 2015 rok, 
 
Projekt uchwały na druku nr 145, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez 
Burmistrza Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Nie było pytań do  projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Sekretarz sesji radny Dawid Kochanek odczytał projekt uchwały.  
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 13 głosów „za” 
podjęła  
 

Uchwałę nr XVIII/130/2016 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Prószków za 2015 rok. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy 
Prószków za 2015 rok, 
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Projekt uchwały na druku nr 146, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez 
Burmistrza Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Nie było pytań do  projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Sekretarz sesji radny Dawid Kochanek odczytał projekt uchwały.  
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 13 głosów „za” 
podjęła  
 

Uchwałę nr XVIII/131/2016 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania 

budżetu Gminy Prószków za 2015 rok. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
Burmistrz Róża Malik podziękowała za udzielenie absolutorium.  
 
3) zwolnienia z podatku od nieruchomości zabudowań oraz gruntów związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej, 

 
Projekt uchwały na druku nr 147, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez 
Burmistrza Prószkowa załącza się do protokołu. 

 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Dorota Staniów – Skarbnik 
Gminy oraz Burmistrz.  

 
Nie było pytań do projektu uchwały. 

 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Sekretarz sesji radny Dawid Kochanek odczytał projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 13 głosów „za” 
podjęła  

       Uchwałę nr XVIII/132/2016 
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości zabudowań oraz gruntów 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
4) wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków, 

 
Projekt uchwały na druku nr 148, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez 
Burmistrza Prószkowa załącza się do protokołu. 
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Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Joanna Łubińska - Wójcik – 
Kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 
 
Burmistrz zawnioskowała o wprowadzenie autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały 
w przedmiocie wprowadzenia zmiany w załączniku nr 2, gdzie na stronie 2, w punkcie 2 
podpunkcie 1, akapicie 2,  zdaniu 1, linijce 3 po zwrocie „i w” dodaje się zwrot „7 %”, oraz 
wykreślenia akapitu 3 w całości i zastąpieniu go akapitem o treści:  
 
„W 2011 r. MOPS udzielił pomocy 128 rodzinom (278 osobom), a w 2015 r. 151 rodzinom 
(przy liczbie osób 304). Wśród tych ostatnich 51 rodzin zamieszkiwało miasto, a 100 tereny 
wiejskie (z odpowiednimi liczbami 97 osób w mieście i 207 na wsiach). Przy analizie tych 
danych można stwierdzić, iż odsetek osób w mieście, które uzyskały wsparcie MOPS, wynosi 
obecnie ok. 3,5%, a na wsiach 4,2%. Z kolei analizy miejsc zamieszkiwania tych osób wskazuje 
m.in. na ich koncentrację na terenie miasta w rejonie ul. Zamkowej i Zawadzkiego (jest to 19 z 
51 ogółem rodzin w mieście), czyli w granicach proponowanego obszaru zdegradowanego.”. 
 
Przewodnicząca Rady poddała wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia autopoprawki 
pod głosowanie. 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła wniosek, jednogłośnie 13 
głosów „za”. 
 
Przewodnicząca Rady wniosła zapytanie kto w omawianym projekcie uchwały umieścił nazwę 
„Stare miasto” w odniesieniu do części Prószkowa.  
Odpowiedziała Joanna Łubińska - Wójcik – Kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Prószkowie, wskazując, że taką nazwę zaproponował projektant opracowujący Program 
Rewitalizacji, a w konsultacjach społecznych tego Programu nikt nie wniósł zastrzeżeń do 
takiej nazwy.  
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Sekretarz sesji radny Dawid Kochanek odczytał projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 13 głosów „za” 
podjęła  

       Uchwałę nr XVIII/133/2016 
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w 

mieście Prószków. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
  
5) przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków, 

 
Projekt uchwały na druku nr 149, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez 
Burmistrza Prószkowa załącza się do protokołu. 

 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Joanna Łubińska - Wójcik – 
Kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 
 
Nie było pytań do projektu uchwały. 

 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 



 

7 

 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Sekretarz sesji radny Dawid Kochanek odczytał projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 13 głosów „za” 
podjęła  

       Uchwałę nr XVIII/134/2016 
w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Prószków. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 

 
6) zmiany Uchwały nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 
r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Prószków, 

 
Projekt uchwały na druku nr 150, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez 
Burmistrza Prószkowa załącza się do protokołu. 

 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Joanna Łubińska - Wójcik – 
Kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz Burmistrz.  

 
Przewodnicząca Zarządu Jednostki Pomocniczej Miasta Prószków Elżbieta Moczko złożyła 
zapytanie o co konkretnie chodzi w tym programie oraz co gmina chce w tej kwestii zrobić.  
Odpowiedziała Burmistrz, omawiając założenia opracowywanego programu rewitalizacji.  

 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Sekretarz sesji radny Dawid Kochanek odczytał projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 13 głosów „za” 
podjęła  

       Uchwałę nr XVIII/135/2016 
w sprawie zmiany Uchwały nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 

września 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gminy Prószków. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
8) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016, 

 
Projekt uchwały na druku nr 151, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez 
Burmistrza Prószkowa załącza się do protokołu. 

 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Dorota Staniów – Skarbnik 
Gminy. 

 
Nie było pytań do projektu uchwały. 
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Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Sekretarz sesji radny Dawid Kochanek odczytał projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 13 głosów „za” 
podjęła  

       Uchwałę nr XVIII/136/2016 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
9) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

 
Projekt uchwały na druku nr 151, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez 
Burmistrza Prószkowa załącza się do protokołu. 

 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Dorota Staniów – Skarbnik 
Gminy. 

 
Nie było pytań do projektu uchwały. 

 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Sekretarz sesji radny Dawid Kochanek odczytał projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 13 głosów „za” 
podjęła  

       Uchwałę nr XVIII/137/2016 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
Doszedł radny Konrad Witek – w sesji udział bierze 14 radnych.  
 
 
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 153). 
 
Wprowadzenia do sprawozdania dokonała Burmistrz.  
Nie było pytań do sprawozdania.  
 
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Prószków.  

 
Nie było pytań do dokumentu. 
 
8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi 
działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2015. 
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Nie było pytań do Sprawozdania.  
 
9.    Pismo z dnia 19 kwietnia 2016 r. mieszkańców ul. Opolskiej w Jaśkowicach w sprawie  

wykonania nawierzchni drogi dojazdowej do posesji. 
 
Nie było pytań do pisma.  
 
10. Wyrok z dnia 26 lutego 2016 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie      w 

sprawie uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r. nr       
XLIV/348/2014 w przedmiocie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz 
ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata lub 
na czas nieoznaczony.   

 
Nie było pytań do Wyroku.  
 
11. Uchwała nr VI/30/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 12 

kwietnia 2016 r. w sprawie Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec 
inicjatywy poszerzenia granic administracyjnych Miasta Opola kosztem integralności 
gmin Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków i Turawa. 

 
Nie było pytań do Uchwały.  
 
12. Uchwała nr XVI/134/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie 

nienaruszalności granic gmin Powiatu Opolskiego.  
 
Nie było pytań do Uchwały.  
 
13. Uchwała nr XV/160/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie 

poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców 
Wojennych w Łambinowicach – Opolu.  

 
Nie było pytań do Uchwały.  
 
14. Uchwała nr XVII/145/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 kwietnia 2016 r. w 

sprawie Apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do wszystkich samorządów gminnych w 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
Nie było pytań do Uchwały.  
 
15. Uchwała nr XIX/166/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w 

sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach dotyczącej 
utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian 
w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających o rok dłużej w 
przedszkolach. 
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Nie było pytań do Uchwały.  
 
16. Dyskusja i wolne wnioski. 
 
Nie było dyskusji oraz nie zgłoszono wniosków. 

 
17. Zakończenie obrad.   
 
Przewodnicząca Rady zamknęła obrady sesji o godz. 12.00 słowami: „zamykam obrady sesji 
Rady Miejskiej w Prószkowie”. 
 
Na tym protokół zakończono.  
 
 
 
Protokołował:       Przewodniczący Rady  
 
Adam Wrześniewski                 Klaudia Lakwa    
     

 
      

 


