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Rada Miejska  
 
w Prószkowie  
 
RO.0002.21.2014.2016.ORM                                                          

Protokół nr XXI/2016 
z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie 

odbytej w dniu 30 września 2016 r. o godz. 10.30 w 
Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie 

ul. Daszyńskiego 6 
 
 
 
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 12 radnych. Lista obecności radnych dołączona jest 
do protokołu. 
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
Burmistrz Róża Malik złożyła wniosek w sprawie poszerzenia przedłożonego porządku obrad sesji 
poprzez dodanie w punkcie 4 ppkt 14 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/133/2016 
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. w 
sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków oraz 
poprzez dodanie po punkcie 6 porządku obrad punktu 6a. Zapoznanie z uchwałą nr 334/2016 z dnia 28 
września 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o 
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. Następnie Burmistrz uzasadniła swój 
wniosek.  
 
Przewodnicząca Rady poddała przedłożony wniosek pod głosowanie. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 12 głosów „za” przyjęła 
wniosek Burmistrza w sprawie poszerzenia porządku obrad sesji.    
 
Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad o następującej treści: 
 

3. Przyjęcie protokołu XX sesji. 
4. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek  organizacyjnych 
Gminy Prószków (druk nr 166), 

2) rozpatrzenia petycji (druk nr 167), 
3) przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Prószków 2025 (druk nr 168), 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego 

powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i 
eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych (druk nr 169), 

5) określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie 
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020 (druk nr 170), 

6) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Boguszycach (druk nr 171), 

7) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Chrząszczycach (druk nr 172), 

8) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Jaśkowicach (druk nr 173), 

9) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Ligocie Prószkowskiej (druk nr 174), 
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10) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Prószkowie (druk nr 175), 

11) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Złotnikach (druk nr 176), 

12) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016 (druk nr 177), 
13) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 178), 
14) zmiany uchwały nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. w 

sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków 
(druk nr 180). 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 179). 
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się  
 wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego  
 gminnej instytucji kultury za I półrocze 2016 r.  
6a.  Zapoznanie z uchwałą nr 334/2016 z dnia 28 września 2016 r. Składu Orzekającego  
 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu  
 wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. 
7. Pismo z dnia 8 września 2016 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach w  
 sprawie dodatkowego wykonania schodów w remizie strażackiej.  
8. Dyskusja i wolne wnioski. 
9. Zakończenie obrad.   

 
Przewodnicząca Rady poddała przedstawiony porządek obrad sesji pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła proponowany porządek obrad XXI 
sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, jednogłośnie 12 głosów „za”. 
 
3. Przyjęcie protokołu XX sesji.  
 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła protokół z XX sesji Rady Miejskiej 
w Prószkowie odbytej w dniu 17 sierpnia 2016 r., jednogłośnie 12 głosów „za”. 
 
4. Przyjęcie uchwał w sprawach:  
 
1) wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek  organizacyjnych 
Gminy Prószków, 
 
Projekt uchwały na druku nr 166, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Edyta Gogol – Fuhl – Kierownik 
Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prószkowie.   
 
Nie było pytań do  projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 12 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXI/149/2016 
w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek  

organizacyjnych Gminy Prószków. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
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2) rozpatrzenia petycji, 
 
Projekt uchwały na druku nr 167, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Edyta Gogol – Fuhl – Kierownik 
Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 
 
Radny Lucjan Dzumla wniósł zapytanie czy nie było możliwości wcześniejszego rozpatrzenia petycji. 
Odpowiedziała Kierownik Edyta Gogol – Fuhl, informując, że termin rozpatrzenia petycji wynosi 
zgodnie z przepisami 3 miesiące, a w okresie wakacyjnym nie zwoływano sesji Rady Miejskiej z 
wyjątkiem miesiąca sierpnia, kiedy zwołano w trybie pilnym sesję nadzwyczajną.  
W nawiązaniu do wypowiedzi Zastępca Burmistrza wskazała, że przedmiotowa petycja i tak nie 
mogłaby być rozpatrzona pozytywnie ponieważ na podstawie uchwały wskazanej w petycji został 
ogłoszony przetarg na odbiór odpadów od mieszkańców i po jego rozstrzygnięciu podpisano umowę 
obowiązującą do 2018 roku. W związku z tym do tego czasu żadne zmiany w kwestii gospodarki 
odpadami nie mogłyby zostać podjęte, ponieważ byłoby to niezgodne z prawem. Wskazała także, że 
gdyby istniała możliwość prawna wprowadzenia takich zmian, to wtedy nawet mogła zostać zwołana 
sesja nadzwyczajna w celu załatwienia takiej petycji.        
 
Przewodnicząca Jednostki Pomocniczej Miasta Prószkowa Elżbieta Moczko złożyła zapytanie czy 
osobie wnoszącej petycję nie można by przydzielić dodatkowych pojemników na śmieci. 
W odpowiedzi Zastępcą Burmistrza wskazała, że nie ma takiej możliwości, ponieważ uchwała 
regulująca te sprawy stanowi akt prawa miejscowego, w związku z czym dotyczy wszystkich 
mieszkańców i gmina nie może ustalać warunków odbioru odpadów indywidualnie z poszczególnymi 
mieszkańcami.  
Ponadto Kierownik Edyta Gogol – Fuhl poinformowała, że w związku z tym, że w petycji jest głównie 
mowa o dodatkowych pojemnikach na odpady segregowane to do osoby wnoszącej petycję zostanie 
wystosowana informacja o możliwości bezpłatnego oddania odpadów segregowanych do punktu 
PSZOK w Prószkowie.   
Ponadto Burmistrz złożyła wypowiedź w sprawie nielegalnego wyrzucania śmieci poza wyznaczonymi 
do tego celu miejscami, wskazując, że zawsze takie przypadki należy zgłaszać do gminy bądź na Policję.   
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie stosunkiem głosów 11 „za”, 1 głos 
„wstrzymał się” podjęła  
 

Uchwałę XXI/150/2016 
                                           w sprawie rozpatrzenia petycji. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
3) przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Prószków 2025, 

 
Projekt uchwały na druku nr 168, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 

 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonał współwykonawca  Strategii – urbanista 
Juliusz Korzeń. 
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Kierownik Joanna Łubińska – Wójcik poinformowała, że w tekście Strategii znalazły się omyłki 
pisarskie przy nazwiskach osób biorących udział w tworzeniu Strategii i że zostaną one poprawione w 
tekście, który stanowił będzie załącznik do podjętej uchwały.  
 
Radny Lucjan Dzumla złożył wypowiedź, w której wskazał, że radni powinni wcześniej otrzymać  tekst 
Strategii, tak aby mogli wnosić ewentualne uwagi jeszcze przed głosowaniem nad uchwałą w tej 
sprawie. Wskazał także, że w przedłożonym projekcie Strategii nie zawarto odniesienia do spraw 
Mniejszości Niemieckiej działającej na terenie gminy.    
W odpowiedzi Kierownik Joanna Łubińska - Wójcik poinformowała, że przedłożona Strategia było 
konsultowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i każdy mógł wnosić do niej uwagi oraz omówiła 
procedurę konsultacyjną dla takich dokumentów.  
Ponadto w odniesieniu do wypowiedzi Burmistrz wskazała, że Strategia jest dokumentem, który zawsze 
można zmienić i radni zawsze mogą wnosić o wprowadzenie takich zmian, a wtedy zostaną one 
rozpatrzone.  
 
Radny Teodor Klosa poinformował, że na drugim spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym Strategii 
zgłaszał, żeby ująć w niej sprawę dziko żyjących zwierząt, które szkodzą działalności rolniczej, 
natomiast w przedłożonym projekcie uchwały nie ma żadnej wzmianki w tym temacie. 
W nawiązaniu do wypowiedzi głos zabrał Juliusz Korzeń, omawiając zapisy Strategii powiązane ze 
zgłoszonymi uwagami. Wskazał, że ze wszystkich pomysłów zgłaszanych w trakcie tworzenia Strategii 
„odsiano” ich dużą część, ujmując tylko te, które zostały przez autorów Strategii uznane jako 
najważniejsze.  Ponadto podkreślił, że niewskazanie określonych zadań w Strategii nie zamyka dogi 
gminie w kierunku realizacji takich zadań jako zadania własne gminy. Sposób wyboru poszczególnych 
założeń do Strategii został oceniony w trakcie jej konsultacji, kiedy to nie zgłoszono uwag do 
omawianych założeń.       

 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie stosunkiem głosów 9 „za” oraz 3 głosy 
„wstrzymał się”, podjęła  
 

       Uchwałę nr XXI/151/2016 
 w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Prószków 2025. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego 
powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i 
eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych, 
 
Projekt uchwały na druku nr 169, 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.  
 
Sołtys Chrzowic Leonhard Wotzka wniósł zapytanie jakie zmiany w cenach za odprowadzanie ścieków 
pociągnie za sobą omawiane Porozumienie. 
W odpowiedzi Zastępca Burmistrza poinformowała, że w wyniku Porozumienia wzrosną ceny m.in. w 
Chrzowicach i Folwarku, ponieważ dotychczas obowiązywały tam takie stawki jak w mieście Opolu, a 
więc niższe niż na pozostałym terenie gminy.  
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
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Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 12 głosów „za” podjęła  
 

       Uchwałę nr XXI/152/2016 
zmieniającą uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego 

powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i 
eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
5) określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie 
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020, 
 
Projekt uchwały na druku nr 170, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 

 
Burmistrz zawnioskowała o wprowadzenie autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały w 
przedmiocie dodania w paragrafie 3 zapisu: „z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.”. 
 
Przewodnicząca Rady poddała wniosek Burmistrza pod głosowanie. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 12 głosów „za” przyjęła 
wniosek Burmistrza o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały przedłożonego na druku nr 
170.  
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Małgorzata Chrynus – Kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Prószkowie.  
 
Nie było pytań do projektu uchwały.  
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 12 głosów „za” podjęła  
 

       Uchwałę nr XXI/153/2016 
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 
w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
6) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Boguszycach, 
 
Projekt uchwały na druku nr 171, 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 wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 12 głosów „za” podjęła  
 

       Uchwałę nr XXI/154/2016 
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Boguszycach. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
7) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Chrząszczycach, 
 
Projekt uchwały na druku nr 172, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady poddała wniosek pod głosowanie. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Dorota Staniów – Skarbnik Gminy.  
 
Nie było pytań do projektu uchwały.  
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 12 głosów „za” podjęła  
 

       Uchwałę nr XXI/155/2016 
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Chrząszczycach. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
8) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Jaśkowicach, 
 
Projekt uchwały na druku nr 173, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady poddała wniosek pod głosowanie. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Dorota Staniów – Skarbnik Gminy.  
 
Nie było pytań do projektu uchwały.  
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 12 głosów „za” podjęła  
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 Uchwałę nr XXI/156/2016 
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Jaśkowicach. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 
9) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Ligocie Prószkowskiej, 
 
Projekt uchwały na druku nr 174, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady poddała wniosek pod głosowanie. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Dorota Staniów – Skarbnik Gminy.  
 
Nie było pytań do projektu uchwały.  
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 12 głosów „za” podjęła  
 

       Uchwałę nr XXI/157/2016 
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Ligocie Prószkowskiej. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
10) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Prószkowie, 
 
Projekt uchwały na druku nr 175, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady poddała wniosek pod głosowanie. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Dorota Staniów – Skarbnik Gminy.  
 
Nie było pytań do projektu uchwały.  
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 12 głosów „za” podjęła  
 

       Uchwałę nr XXI/158/2016 
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Prószkowie. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
11) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Złotnikach, 
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Projekt uchwały na druku nr 176, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady poddała wniosek pod głosowanie. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Dorota Staniów – Skarbnik Gminy.  
 
Nie było pytań do projektu uchwały.  
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 12 głosów „za” podjęła  
 

       Uchwałę nr XXI/159/2016 
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Złotnikach. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
12) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016, 
 
Projekt uchwały na druku nr 177, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady poddała wniosek pod głosowanie. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Dorota Staniów – Skarbnik Gminy.  
 
Nie było pytań do projektu uchwały.  
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 12 głosów „za” podjęła  
 

       Uchwałę nr XXI/160/2016 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
13) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
 
Projekt uchwały na druku nr 178, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady poddała wniosek pod głosowanie. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Dorota Staniów – Skarbnik Gminy.  
 
Nie było pytań do projektu uchwały.  
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
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Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 12 głosów „za” podjęła  
 

       Uchwałę nr XXI/161/2016 
                 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
14) zmiany uchwały nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. w 
sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków, 
 
Projekt uchwały na druku nr 179, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady poddała wniosek pod głosowanie. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Joanna Łubińska - Wójcik –  Kierownik 
Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Prószkowie.  
 
Nie było pytań do projektu uchwały.  
  
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 12 głosów „za” podjęła  
 

       Uchwałę nr XXI/162/2016 
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 

maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście 
Prószków. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 179). 
 
Wprowadzenia do sprawozdania dokonała Burmistrz. Przekazała także bieżące informacje dotyczące 
realizacji, przez Uniwersytet Opolski, projektu związanego z utworzeniem centrum badawczego na 
Pomologii. 
 
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 
I półrocze 2016 r.  
 
Nie było pytań do Informacji. 
 
6a. Zapoznanie z uchwałą nr 334/2016 z dnia 28 września 2016 r. Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania 
budżetu za I półrocze 2016 r. 
 
Nie było pytań do Opinii.  
 
7. Pismo z dnia 8 września 2016 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach w sprawie 
dodatkowego wykonania schodów w remizie strażackiej.  
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Burmistrz omówiła sprawę montażu dodatkowych schodów, o które zawnioskowano w piśmie, 
wskazując, że nie widzi sensu w tym, żeby dokonać demontażu połowy kuchni w strażnicy w Złotnikach 
w celu zamontowania tam schodów. Dodatkowo w nawiązaniu do wypowiedzi Zastępca Burmistrza  
wskazała, że ewentualne wykonanie takich schodów w chwili obecnej byłoby niezgodne z prawem, 
ponieważ budynek strażnicy znajduje się strefie ochrony konserwatorskiej.    
 
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Jerzemu Wocka – Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Złotnikach,  który omówił wniesione pismo.    
 
Radna Barbara Moczko – Niestrój złożyła wypowiedź, w której wskazała, że najbardziej zasadnym 
rozwiązaniem dla gminy byłoby utworzenie 3 dużych jednostek OSP obsługujących teren całej gminy 
niż utrzymywanie dużej ilości małych strażnic.   
 
W nawiązaniu do wypowiedzi Burmistrz wskazała, że takie rozwiązanie byłoby sensowne, ale gmina 
chce je utrzymywać w takiej postaci jak obecnie z szacunku do zaangażowania i działalności ludzi 
związanych z OSP.   
 
8.   Dyskusja i wolne wnioski. 
 
Radny Konrad Witek złożył wypowiedź w której zaapelował aby wioski na terenie gminy wzajemnie 
informowały się o terminach organizowanych imprez, tak aby imprezy w poszczególnych wioskach nie 
odbywały się w tym samym czasie.  
 
W nawiązaniu do wypowiedzi Burmistrz wskazała, że nie wszystkie imprezy są wobec siebie 
konkurencyjne. Ponieważ często są adresowane do innych grup mieszkańców. 
 
Sołtys Chrzowic Leonhard Wotzka złożył zapytanie kiedy w sprawozdaniu międzysesyjnym pojawi się 
pozycja dotycząca wykonania remontu mostka w Chrzowicach.    
W odpowiedzi Burmistrz zaproponowała pokazanie omawianego mostku radnym Rady Miejskiej, żeby 
stwierdzili czy jest potrzeba jego remontu, ponieważ według niej, na dzień dzisiejszy nie potrzebuje on 
remontu. 
 
Radna Barbara Moczko – Niestrój zwróciła się z prośbą o zmianę godziny obrad sesji Rady Miejskiej 
na popołudniową, podobnie jak odbywa się to w innych gminach.  
 
Sołtys Ligoty Prószkowskiej Aniela Czollek odniosła się do wypowiedzi radnego Konrada Witka, 
wskazując, że większość mieszkańców gminy jest dzisiaj zmotoryzowana i nie jest dla nich problemem 
odwiedzenie kilku gminnych imprez odbywających się w ciągu jednego dnia. 
 
Sołtys Przysieczy Krzysztof Lellek zwrócił się z wnioskiem o niezwłoczną naprawę uszkodzonej 
nawierzchni betonowej na placu przed budynkiem Caritasu w Przysieczy. Wskazał ponadto, że w 
przedmiotowej sprawie wystosował już wcześniej pismo do Urzędu Miejskiego w Prószkowie ale nie 
uzyskał na nie odpowiedzi. Poinformował, że obecny stan tej nawierzchni stwarza realne 
niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi.  
W odpowiedzi Burmistrz poinformowała, że sprawa zostanie niezwłocznie załatwiona.  
Ponadto sołtys zgłosił wypełniony mułem oraz stojącą wodą rów melioracyjny wzdłuż chodnika przy 
ul .Strażackiej i Szkolnej w Przysieczy, 
 
Burmistrz złożyła podziękowania sołtysowi Zimnic Wielkich za organizację tegorocznych dożynek 
gminnych.  
 
9. Zakończenie obrad.   
 



 

11 

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady sesji o godz. 11.50 słowami: „zamykam obrady sesji Rady 
Miejskiej w Prószkowie”. 
 
Na tym protokół zakończono.  
 
 
 
Protokołował:                                             Przewodniczący Rady 
      
 
Adam Wrześniewski                                         Klaudia Lakwa    
      

 
      

 


