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RO.0002.22.2014.2016.ORM                                                          

Protokół nr XXIV/2016 
z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie 

odbytej w dniu 25 listopada 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 15 radnych. Lista obecności radnych dołączona jest 
do protokołu. 
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad o następującej treści: 
 

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

1) poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w 
części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki, apelu Rady Gminy Dąbrowa o 
uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy 
Dąbrowa oraz apelu Rady Gminy Komprachcice o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów 
w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice (druk nr 198), 

2) zmiany granic Gminy Prószków jaka ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku oraz 
przeprowadzenia konsultacji (druk nr 199), 

3) zmiany Uchwały nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 
r. w sprawie opłaty targowej (druk nr 200), 

4) uchwalenia 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 2017 (druk nr 201), 

5) ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez 
gminę oraz zasad jego ustalania (druk nr 202), 

6) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 
(druk nr 203), 

7) ustalenia opłaty za pobyt dziecka  u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę   oraz 
maksymalnej opłaty za wyżywienie (druk nr 204), 

8) 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 205), 

9) przyjęcia gminnego programu rewitalizacji dla gminy Prószków (druk nr 206), 
10) w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016 (druk nr 207), 
11) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 208).  

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 209). 
6. Dyskusja i wolne wnioski. 
7. Zakończenie obrad.   

 
Przewodnicząca Rady poddała przedstawiony porządek obrad sesji pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła proponowany porządek obrad 
XXIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, jednogłośnie 15 głosów „za”. 
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3. Przyjęcie protokołu XXIII sesji.  
 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przy stosunku głosów 14 „za”, 1 głos 
„wstrzymał się” przyjęła protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 8 listopada 
2016 r. 
 
4. Przyjęcie uchwał w sprawach:  
 
1) poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części 
dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki, apelu Rady Gminy Dąbrowa o uchylenie 
rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa oraz apelu Rady 
Gminy Komprachcice o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic 
Gminy Komprachcice, 
 
Projekt uchwały na druku nr 198, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Anna Wójcik – Zastępca Burmistrza.  
 
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 15 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXIV/178/2016 
 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki o uchylenie rozporządzenia Rady 
Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki, apelu Rady Gminy 
Dąbrowa o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy 
Dąbrowa oraz apelu Rady Gminy Komprachcice o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w 
części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
2) zmiany granic Gminy Prószków jaka ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku oraz 
przeprowadzenia konsultacji, 
 
Projekt uchwały na druku nr 199, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Anna Wójcik – Zastępca Burmistrza. 
 
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 15 głosów „za” podjęła  
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Uchwałę nr XXIV/179/2016 
w sprawie zmiany granic Gminy Prószków jaka ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 

2017 roku oraz przeprowadzenia konsultacji. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
3) zmiany Uchwały nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w 
sprawie opłaty targowej, 

 
Projekt uchwały na druku nr 200, 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 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 15 głosów „za” podjęła 
 

       Uchwałę nr XXIV/180/2016 
 w sprawie zmiany Uchwały nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 

października 2015 r. w sprawie opłaty targowej. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
4) uchwalenia 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 2017, 
 
Projekt uchwały na druku nr 201, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 

 
Wprowadzenia do uchwały dokonał Adam Wrześniewski – Inspektor Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 
 
Nie było pytań do 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 15 głosów „za” podjęła 
 

       Uchwałę nr XXIV/181/2016 
 w sprawie uchwalenia 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 2017. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
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5) ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez 
gminę oraz zasad jego ustalania, 
 
Projekt uchwały na druku nr 202, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 

 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Małgorzata Chrynus – Kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie, Zastępca Burmistrza oraz Burmistrz Róża 
Malik.  
 
Radny Jan Damboń wniósł zapytanie ile obecnie jest opiekunek, których dotyczy uchwał. 
Odpowiedzi udzieliła Kierownik MOPS, wskazując, że w chwili obecnej są dwie osoby.  
W nawiązaniu do wypowiedzi Burmistrz omówiła sprawę potrzeby utworzenia żłobka na terenie gminy 
Prószków, która jest obecnie rozważana.     
 
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 15 głosów „za” podjęła  
 

       Uchwałę nr XXIV/182/2016 
w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna 

zatrudnianego przez gminę oraz zasad jego ustalania. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
6) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017, 
 
Projekt uchwały na druku nr 203, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 

 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Małgorzata Chrynus – Kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 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 15 głosów „za” podjęła  
 

       Uchwałę nr XXIV/183/2016 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2017. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
7) ustalenia opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę   
oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie Górki, 



 

5 

 
Projekt uchwały na druku nr 204, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 

 
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 15 głosów „za” podjęła  
 

      Uchwałę nr XXIV/184/2016 
w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka  u dziennego opiekuna zatrudnionego 

przez Gminę oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie Górki. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
8) 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 205, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 

 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonał wykonawca Gminnego Programu 
Rewitalizacji – urbanista Juliusz Korzeń.  
 
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 15 głosów „za” podjęła  
 

 Uchwałę nr XXIV/185/2016 
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. 
 
9) przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Prószków, 
 
Projekt uchwały na druku nr 206, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 

 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonał wykonawca Gminnego Programu 
Rewitalizacji – urbanista Juliusz Korzeń.  
 
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 15 głosów „za” podjęła  
      

  Uchwałę nr XXIV/186/2016 
            w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Prószków. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
10) w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016, 
 
Projekt uchwały na druku nr 207, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 

 
Burmistrz zawnioskowała o wprowadzenie autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały w 
przedmiocie wykreślenia w paragrafie 1, w punkcie 1 zwrotu „i przychodów” i nadanie temu punktowi 
następującego brzmienia: 
„ 1) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu stanowiącymi załącznik 2 do uchwały zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz w zestawieniu planowanych kwot dotacji stanowiącym 
załącznik nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”.  
 
Przewodnicząca Rady poddała wniosek pod głosowanie. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 15 głosów „za” przyjęła 
wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały przedłożonego na 
druku nr 207.  
 
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 15 głosów „za” podjęła  
        

Uchwałę nr XXIV/187/2016 
w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
11) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
 
Projekt uchwały na druku nr 208, 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 wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  
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W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 15 głosów „za” podjęła  
 

       Uchwałę nr XXIV/188/2016 
                        w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 209). 
 
Wprowadzenia do sprawozdania dokonała Burmistrz. Omówiła rezultaty wizyty u Rzecznika Spraw 
Obywatelskich w sprawie decyzji o powiększeniu granic miasta Opola o tereny gmin ościennych, w tym 
teren sołectwa Winów. Poinformowała, że najprawdopodobniej Rzecznik dołączy się do postępowania 
przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie uchylenia Rozporządzenia Rady Ministrów 
wprowadzającego przedmiotową zmianę granic miasta Opola. Wskazała, że głównym powodem 
przyłączenia się Rzecznika jest naruszenie praw mniejszości niemieckiej w trakcie wprowadzania 
zmiany granic miasta Opola.     
 
Następnie Burmistrz przekazała głos Joannie Łubińskiej – Wójcik, Kierownikowi Referatu Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz Katarzynie Szylar, Kierownikowi Referatu Gospodarki Urzędu 
Miejskiego w Prószkowie, które dokonały omówienia realizacji wniosków zgłaszanych przez radnych 
na poprzedniej sesji.   
 
W nawiązaniu do wypowiedzi radny Paweł Piechaczek złożył wypowiedź w sprawie problemów z 
ciśnieniem wody w Źlinicach wskazując, że problemy z ciśnieniem dotyczą głównie budynku hotelu w 
Źlinicach.  
W odpowiedzi Burmistrz poinformowała, że za sprawę ciśnienia na sieci wodociągowej w 
miejscowościach odpowiada ZGKiM w Prószkowie. Ponadto wskazała, że zgłosiła do wieloletniego 
planu inwestycyjnego PROKADO omawianą sprawę tak aby omawiane ciśnienie wody uległo 
zwiększeniu przy czym podkreśliła, że realizacja takich inwestycji jest odległa w przyszłości.  
 
6. Dyskusja i wolne wnioski. 
 
Radna Barbara Moczko – Niestrój zawnioskowała o to, żeby zainterweniować w ZGKiM w Prószkowie 
w sprawie sposobu wymiany hydrantów prowadzonej na ul. Grunwaldzkiej w Prószkowie. Mieszkańcy 
zgłosili, że z kranów przez ponad 10 min leciała bardzo brudna woda zanieczyszczając urządzenia 
domowe. Ponadto, żeby ZGKiM w Prószkowie informowała wcześniej mieszkańców o takich 
remontach i brakach w dostawie wody.   
 
Radny Paweł Piechaczek złożył podziękowanie za działania prowadzone w sprawie rozwiązania 
problemu niskiego ciśnienia wody w Źlinicach oraz złożył zapytanie czy gminie wiadomo coś na temat 
realizacji programu pomocowego skierowanego do osób „50 +”. 
W odpowiedzi Zastępca Burmistrza Anna Wójcik omówiła zasady wdrażania w gminach programów 
profilaktycznych dotyczących ochrony zdrowia mieszkańców gminy. Wskazała jednocześnie, że jeżeli 
radni mają wolę podjęcia takiego programu profilaktycznego to gmina przystąpi do jego 
opracowywania.  
 
Radny Jan Damboń wniósł zapytanie w sprawie domniemanej likwidacji ośrodka zdrowia w Winowie.  
Odpowiedziała Zastępca Burmistrza, wskazując, że to pytanie jest adresowane do Pani dyrektor 
Bednarek, w której gestii znajduje się omawiany ośrodek zdrowia. Wskazała, że to nie jest gminny 
ośrodek zdrowia tylko prywatny, przez co gmina nie ma na niego przełożenia. Poinformowała także, że 
do Pani dyrektor zostało wystosowane pismo informujące o tym, że od 1 stycznia 2017 roku, ośrodek 
zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, znajdzie się na terenie miasta Opola i gmina nie 
będzie stroną w postępowaniu dotyczącym wynajmu budynku, w którym znajduje się ośrodek zdrowia, 
ponieważ w tym momencie tą stroną będzie miasto Opole. Ponadto wskazała, że budynek, w którym 
znajduje się ośrodek zdrowia, stanowi mienie Skarbu Państwa, przez co gmina nie może go sprzedać, a 
po powiększeniu granic miasta Opola takie mienie z mocy rozporządzenia ministerstwa zostanie 
przekazane do miasta Opola. Następnie Zastępca Burmistrza oraz Burmistrz omówiły zasady 
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przekazywania mienia gminnego oraz zasad płatności za energię elektryczną w przypadku zmiany 
granic gmin.   
 
Radny Teodor Klosa wniósł zapytanie jak w odniesieniu do ostatnio prowadzonych kontroli przyłączy 
kanalizacyjnych wygląda obowiązek przyłączania się do kanalizacji, w przypadku niezamieszkałych na 
stałe nieruchomości.  
Odpowiedziała Burmistrz, informując, że obecnie jest, z pomocą Policji, prowadzona kontrola 
przyłączania się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej, gdyż nadal są osoby które tego nie dokonały, a 
w wielu przypadkach ścieki są w sposób nielegalny wywożone na pola uprawne. Podkreśliła, że jeżeli 
gmina uzyska informację, że któryś z rolników wylewa szambo na pola uprawne to gmina zgłosi to na 
Policję oraz przekaże do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, co może 
skutkować dla niego wstrzymaniem wypłaty dopłat bezpośrednich. Poinformowała także, że informacja 
o tym będzie zamieszczona w gminnej gazetce „Kronikarz”.   
W nawiązaniu do wypowiedzi Zastępca Burmistrza omówiła procedurę kontrolną dotyczącą obowiązku 
przyłączania się mieszkańców do kanalizacji, wskazując, że gmina ma możliwość skontrolowania pod 
tym względem każdej posesji w Ligocie Prószkowskiej. Ponadto Burmistrz wskazała, że każdy budynek 
ma właściciela i to on jest zobowiązany podłączyć się do sieci kanalizacyjnej jeżeli jeszcze tego nie 
zrobił, a każdy kolejny właściciel takiego budynku z mocy prawa przejmuje obowiązek przyłączenia do 
sieci, jeżeli wcześniejszy właściciel tego nie uczynił.  
W nawiązaniu do odpowiedzi radny Teodor Klosa zapytał, czy nawet jeżeli taki właściciel nie wytwarza 
ścieków musi ponosić opłatę abonamentową za ścieki. 
Odpowiedziała Burmistrz, która wskazała, że każdy taką opłatę musi wnosić.  
 
Radna Barbara Moczko – Niestrój wskazała, że ścieki odprowadzane są również nielegalnie do 
studzienek kanalizacji deszczowej, co szczególnie latem jest wyraźnie odczuwalne po zapachu 
wydobywającym się z takich studzienek.  
W odpowiedzi Burmistrz poprosiła o zgłaszanie takich przypadków do Urzędu Miejskiego, który będzie 
wtedy interweniował. Ponadto Burmistrz przekazała informacje dotyczące planowanej przez ZGKiM w 
Prószkowie, która będzie od początku przyszłego roku sprawdzać czy mieszkańcy nie posiadają 
nielegalnych przyłączy kanalizacji deszczowej do kanalizacji sanitarnej.  
 
Sołtys Folwarku wniósł zapytanie czy firmy budowlane muszą mieć podpisane umowy na wywóz 
odpadów, ponieważ w wielu miejscach na terenie gminy widać wyrzucone odpady budowlane.   
Odpowiedziała Katarzyna Szylar – Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Miejskiego w Prószkowie, 
która omówiła zasady gospodarki odpadami dla takich firm, wskazując że firmy takie są po wykonaniu 
zlecenia u klienta są zobowiązane do zabrania odpadów ze sobą. Podkreśliła także, że gmina regularnie 
występuje do takich przedsiębiorców aby przedkładali umowy na odbiór takich odpadów.  
W nawiązaniu do wypowiedzi Zastępca Burmistrza omówiła zasady gospodarki odpadami w 
odniesieniu do przedsiębiorców z terenu gminy Prószków, w tym procedurę kontrolną stosowaną przy 
weryfikacji umów na wywóz odpadów, wskazując że gmina nie jest w stanie sprawdzić czy ilość 
odpadów wynikają z dokumentacji przedłożonej przez przedsiębiorcę budowlanego jest faktyczną 
ilością. Dodatkowo Burmistrz odniosła się do wypowiedzi, uzasadniając wybór metody rozliczania 
przedsiębiorców z wywozu odpadów.  
 
Sołtys Boguszyc Lidia Piechaczek poprosiła o interwencję w ZGKiM w Prószkowie w sprawie 
funkcjonowania telefonu alarmowego dla mieszkańców, wskazując, że jeden z mieszkańców Boguszyc 
po skorzystaniu z przedmiotowego numeru telefonu nie uzyskał pomocy w sprawie leżącej w gestii 
ZGKiM w Prószkowie.  
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Przewodnicząca Zarządu Jednostki Pomocniczej miasta Prószków Elżbieta Moczko wniosła zapytanie 
co zrobić w przypadku, gdy właściciel sąsiedniej działki wywozi na nią setki ton ziemi, podnosząc 
znacznie jej poziom w stosunku do działek wokół.  
Odpowiedziała Burmistrz wskazując, że taka sytuacja będzie stanowiła naruszenie stosunków wodnych 
wobec działek sąsiednich co stanowi podstawę wniesienia takiej sprawy do sądu. Podkreśliła jednak, że 
są to sprawy trudne i długo rozpatrywane przez sądy.     
  
7. Zakończenie obrad.   
 
Przewodnicząca Rady zamknęła obrady sesji o godz. 11.30 słowami: „zamykam obrady sesji Rady 
Miejskiej w Prószkowie”. 
 
Na tym protokół zakończono.  
 
 
Protokołował:                                                                                Przewodniczący Rady 
                                                
Adam Wrześniewski                                                        Klaudia Lakwa                                 
      

 
      

 


