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RO.0002.26.2017.ORM                                                          

Protokół nr XXVI/2017 
z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie 

odbytej w dniu 24 lutego 2017 r. o godz. 10.30 w 
w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie 

przy ul. Daszyńskiego 6 
 
 
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
 

Otwarcia sesji dokonała radna Klaudia Lakwa Przewodniczący 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 14 radnych. Lista obecności radnych dołączona jest 
do protokołu. 
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
Burmistrz przedstawiła nową kancelarię prawną, która od 1 lutego 2017 r. pełni obsługę prawną gminy.  
 
Przewodnicząca Rady poinformowała o wpłynięciu wniosku Burmistrza o wprowadzenie autopoprawki 
do przedłożonego porządku obrad. Złożony wniosek objął:  
 
1. Dodanie po punkcie 4 porządku obrad podpunktu 4a o brzmieniu: Informacja dotycząca inicjatywy 

podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/166/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z 
dnia 28 października 2016 r. 

2. Dodanie po punkcie 16 porządku obrad punktu 16a o brzmieniu: Pismo znak: NKO.401-40/2016 z 
dnia 15 lutego 2017 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie kontroli sprawdzającej 
wykonanie wniosków pokontrolnych.  

Przewodnicząca Rady poddała wniosek Burmistrza pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła wniosek Burmistrza w sprawie 
zmiany porządku obrad, jednogłośnie 14 głosów „za”. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad sesji o następującej treści: 
 

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

1) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej (druk nr 218), 
2) rozpatrzenia petycji (druk nr 219), 
3) zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie 

zaopiniowania planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Staw Nowokuźnicki” (druk nr 220), 
4) określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów (druk nr 221), 
5) określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (druk nr 

222), 
6) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Prószków w 2017 roku” (druk nr 223), 
7) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów na terenie gminy 

Prószków oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 224), 
8) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prószków 

oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 225), 
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9) zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci  publicznych przedszkoli prowadzonych przez 
gminę Prószków (druk nr 226), 

10) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego    do  
publicznych  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków oraz określenia liczby 
punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia  tych kryteriów (druk nr 227), 

11) określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Prószków w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem  tych szkół oraz określenie liczby  punktów  i  dokumentów 
potwierdzających spełnienie kryteriów (druk nr 228), 

12) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego  ustroju szkolnego 
(druk nr 229), 

13) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego (druk nr 230), 
14) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017 (druk nr 231), 
15) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 232). 

   4a.  Informacja dotycząca inicjatywy podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr   
          XXII/166/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2016 r. 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 233). 
6. Pismo z dnia 3 stycznia 2017 r. Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Opolu  
 przekazujące Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 2 stycznia  
 2017 r. o zmianach w składach rad w związku ze zmianami w podziale  

 terytorialnym państwa. 
7. Pismo z dnia 3 stycznia 2017 r. Związku Gmin „Prokado” w sprawie zmiany  
 Statutu Związku Gmin Prokado.  
8. Pismo z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wniesienia uwag do miejscowego planu  
 zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.  
9. Pismo z dnia 9 stycznia 2017 r. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw  
 Wewnętrznych i Administracji w sprawie apelu o uchylenie rozporządzenia Rady  
 Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków. 
10. Sprawozdanie za rok 2016 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na  
 poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach dla których organem  
 prowadzącym jest gmina Prószków.  
11. Zawiadomienie znak: WI.7062.11.5.2016.MR z dnia 31.01.2017 r.  
 oraz znak: WI.7062.11.6.2016.MR z dnia 31.01.2017 r. Opolskiego  
 Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.  
12. Uchwała nr 657/2016 z dnia 19 stycznia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej  
 Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.  
13. Uchwała nr 685/2016 z dnia 19 stycznia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej  
 Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu  

 określonego w uchwale budżetowej.   
14. Wezwanie z dnia 6 lutego 2017 r. do usunięcia naruszenia prawa w stosunku do  
 uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie nr XXII/169/2016 w sprawie uchwalenia  
 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki. 
15. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016.  
16. Uchwały w sprawie poparcia apelu o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w  
 części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków: 

− Uchwała nr XXV/251/2016 z dnia 29.11.2016 r. Rady Miejskiej w LewinieBrzeskim, 
− Uchwała nr XIX/140/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. Rady Gminy Skarbimierz  
− Uchwała nr XXIX/265/16 z dnia 12 grudnia 2016 r.  Rady Gminy Głusk, 
− Uchwała nr 329/XXXI/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. Rady Miejskiej w Lubli ńcu. 
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16a. Pismo znak: NKO.401-40/2016 z dnia 15 lutego 2017 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej  
       w Opolu w sprawie kontroli sprawdzającej wykonanie wniosków pokontrolnych. 
17. Dyskusja i wolne wnioski. 
18. Zakończenie obrad.   

 
Przewodnicząca Rady poddała przedstawiony porządek obrad sesji pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła proponowany porządek obrad XV 
sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, jednogłośnie 15 głosów „za”. 
 
3. Przyjęcie protokołu XXV sesji.  
 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła protokół z XV sesji Rady Miejskiej 
w Prószkowie odbytej w dniu 15 grudnia 2016 r. – jednogłośnie 14 głosów „za”. 
 
4. Przyjęcie uchwał w sprawach:  
 
1) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej,  
 
Projekt uchwały na druku nr 218, 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.   
 
Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatów na członka Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej celem uzupełnienia do jej pełnego składu, po czym zaproponowała kandydaturę radnego 
Krystiana Janikula, który wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś jeszcze zgłasza kandydaturę.  
 
Radna Barbara Moczko – Niestrój zgłosiła kandydaturę radnego Dawida Kochanka, który wyraził 
zgodę.  
 
Przewodnicząca Rady wraz z Burmistrzem Różą Malik omówiła zasady jawnego głosowania na 
zgłoszonych kandydatów. 
 
Radny Lucjan Dzumla złożył wypowiedź, w której podkreślił, że uważa, że w przypadku kandydatury 
radnego Krystiana Janikula występuje konflikt interesów w odniesieniu do charakteru działalności 
Komisji Rewizyjnej. Wskazał, że mimo iż radny Krystian Janikula nie jest pracownikiem Urzędu 
Miejskiego to jednak jest pracownikiem jednostki podległej gminie. Wskazał także, że z prawnego 
punktu widzenia wszystko jest w porządku, jednak faktycznie taka sytuacja może rodzić konflikt 
interesów w przypadku kiedy Komisja Rewizyjna będzie prowadzić działalność kontrolną w takiej 
jednostce. 
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że sytuacja ta nie była przeszkodą dla radnego Krystiana Janikuli 
w przypadku kandydowania do Rady Miejskiej, a każdy radny ma prawo do kandydowania do 
wszystkich gremiów, które są w Radzie.  
W nawiązaniu do wypowiedzi Burmistrza, radny Lucjan Dzumla wskazał, że radny Krystian Janikula 
będąc pracownikiem jednostki organizacyjnej gminy jest pośrednio podwładnym pani Burmistrz.  
Burmistrz odpowiadając poinformowała, że w przypadku jednostek organizacyjnych zawiera umowy o 
pracę tylko z kierownikami tych jednostek i to ci kierownicy są pracodawcami w jednostkach 
organizacyjnych gminy. Podkreśliła, że fakt zatrudnienia radnych w jednostkach organizacyjnych nie 
może w żaden sposób dyskryminować takiego radnego.  
 
Radny Teodor Klosa złożył zapytanie czy kandydat wybrany do Komisji Rewizyjnej automatycznie 
opuszcza swoją pierwotną Komisję czy zostaje członkiem obydwu.  
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W odpowiedzi Zastępca Burmistrza Anna Wójcik wskazała, że statut gminy przewiduje, że radny może 
być członkiem dwóch komisji Rady, natomiast zawsze może złożyć rezygnację z członkowstwa w 
swojej pierwotnej Komisji. Natomiast w stanie obecnym taki radny jest członkiem dwóch Komisji.      
  
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Krystiana Janikula. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie oddała głosów:  8 „za”, 2 „przeciw” oraz 
4 głosy „wstrzymał się”.  
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Dawida Kochanka. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie zagłosowała przy następującym stosunku 
głosów: 6 „za”, 6 „przeciw”, 2 głosy „wstrzymał się”.  
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w związku z uzyskaniem większej ilości głosów „za” do 
składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej został wybrany radny Krystian Janikula.  
 
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 14 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXVI/198/2017 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej.  

 
2) rozpatrzenia petycji, 
 
Projekt uchwały na druku nr 219, 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 złożył zapytanie o zamiary prezydenta miasta Opola w kierunku przejęcia 
majątku gminnego w tym sieci kanalizacyjnej w Winowie w drodze rozporządzenia MSWiA.  
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że od października ubiegłego roku sieci nie są własnością gminy, 
w związku z czym Minister nie może wydać takiego rozporządzenia. Następnie Burmistrz omówiła 
trwającą obecnie procedurę przekazywania majątku gminnego na rzecz miasta Opola. Podkreśliła, że 
gmina cały czas stara uzyskać się rekompensatę za mienie gminne utracone w wyniku zmiany granic 
miasta Opola. Podkreśliła, że trzeba wypracować algorytm wyliczania takiej rekompensaty dla gmin, 
które utracił swoje obszary na rzecz miasta Opola. Ponadto wskazała, że w przyszłości formą takiej 
rekompensaty może być wykupienie przez spółkę WiK w Opolu omawianych sieci od spółki ZGKiM 
w Prószkowie. Zaznaczyła także, że miasto Opole od 1 stycznia 2017 r. musi traktować mieszkańców 
Winowa tak samo jak pozostałych mieszkańców miasta – w związku z czym mieszkańcy Winowa od 
tej daty mają tańsze opląty za ścieki komunalne.     
 
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 14 głosów „za” podjęła  
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Uchwałę nr XXVI/199/2017 
                                      w sprawie rozpatrzenia petycji. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
3) zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie 
zaopiniowania planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Staw Nowokuźnicki”, 
 
Projekt uchwały na druku nr 220, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Katarzyna Szylar – Kierownik Referatu 
Gospodarki 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 14 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXVI/200/2017 
w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w sprawie zaopiniowania planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Staw 
Nowokuźnicki”.  
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
4) określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów, 
 
Projekt uchwały na druku nr 221, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Katarzyna Szylar – Kierownik Referatu 
Gospodarki w Prószkowie.  
 
Sołtys Tadeusz Wieszała złożył zapytanie jak ma się treść tej uchwały do nowej ustawy regulującej 
wycinkę drzew.  
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że osoba fizyczna, która chce wyciąć drzewo na swojej działce robi 
to bez decyzji zezwalającej na wycinkę, natomiast rolnicy i przedsiębiorcy, którzy chcą wyciąć drzewo 
w ramach działalności rolniczej lub gospodarczej zobligowani są do uzyskania takiej decyzji i 
wniesienia opłaty. Ponadto Burmistrz wskazała, że nie wolno wycinać drzew śródpolnych, rosnących 
na miedzach,  przy rowach oraz przy drogach.  
 
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 14 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXVI/201/2017 
w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów. 
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Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
5) określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, 
 
Projekt uchwały na druku nr 222, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Katarzyna Szylar – Kierownik Referatu 
Gospodarki 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 14 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXVI/202/2017 
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
6)  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Prószków w 2017 roku”, 
 
Projekt uchwały na druku nr 223, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Katarzyna Szylar – Kierownik Referatu 
Gospodarki w Prószkowie oraz Burmistrz.  
 
Nie było pytań do projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 14 głosów „za” podjęła  

 
Uchwałę nr XXVI/203/2017 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2017 roku”. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
7)  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów na terenie gminy 
Prószków oraz określenia granic ich obwodów, 
 
Projekt uchwały na druku nr 224, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
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Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Barbara Dziubałtowska – Dyrektor 
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej 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 14 głosów „za” podjęła  

 
Uchwałę nr XXVI/204/2017 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów na terenie gminy 
Prószków oraz określenia granic ich obwodów. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
8)  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prószków 
oraz określenia granic ich obwodów, 
 
Projekt uchwały na druku nr 225, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Barbara Dziubałtowska – Dyrektor 
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej 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 stosunkiem głosów 13 „za” 1 „wstrzymał 
się” podjęła  

 
Uchwałę nr XXVI/205/2017 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Prószków oraz określenia granic ich obwodów. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
9)  zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę 
Prószków, 
 
Projekt uchwały na druku nr 226, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Barbara Dziubałtowska – Dyrektor 
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie oraz Burmistrz.  
 
Nie było pytań do projektu uchwały. 
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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 14 głosów „za” podjęła  

 
Uchwałę nr XXVI/206/2017 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci  publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez gminę Prószków. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
10) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego    
do  publicznych  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków oraz określenia liczby 
punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia  tych kryteriów, 
 
Projekt uchwały na druku nr 227, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Barbara Dziubałtowska – Dyrektor 
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej 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 14 głosów „za” podjęła  

 
Uchwałę nr XXVI/207/2017 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania  
rekrutacyjnego    do  publicznych  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków oraz 
określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia  tych kryteriów. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
11) określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Prószków w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem  tych szkół oraz określenie liczby  punktów  i  dokumentów 
potwierdzających spełnienie kryteriów, 
 
Projekt uchwały na druku nr 228, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Barbara Dziubałtowska – Dyrektor 
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie oraz Burmistrz.  
 
Nie było pytań do projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem 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 14 głosów „za” podjęła  

 
Uchwałę nr XXVI/208/2017 

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Prószków w postępowaniu rekrutacyjnym dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem  tych szkół oraz określenie liczby  punktów  i  
dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
12) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
 do nowego  ustroju szkolnego, 
 
Projekt uchwały na druku nr 229, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Burmistrz złożyła wniosek o wprowadzenie autopoprawki do 
projektu uchwały w przedmiocie dodania w załączniku nr 3 do projektu uchwały w zamieszczonej tam 
tabeli, w wierszu 5, kolumnie 3, po zwrocie „Obszar wsi” a przed zwrotem „Górki, Złotniki” - wyrazu 
„Chrząszczyce”.   
 
Przewodnicząca Rady poddała wniosek pod głosowanie. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska jednogłośnie 14 głosów „za” przyjęła wniosek Burmistrza 
w sprawie wprowadzenia autopoprawki do druku nr 229.  
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Barbara Dziubałtowska – Dyrektor 
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie oraz Burmistrz.  
 
Radny Lucjan Dzumla złożył zapytanie czy wiadomo kto pokryje koszty dostosowania szkół do nowej 
reformy szkolnej, w tym pracowni, wyposażenia itd. Czy będzie to musiała zrobić gmina czy środki 
będą pochodzić z budżetu państwa.  
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że gminy mają szanse tylko na 4 % subwencji oświatowej, którą 
mogą przeznaczyć na wyposażenie pracowni dla szkół po reformie. Podkreśliła jednak, że dwie szkoły 
już posiadają pracownie, które będą wykorzystywane w warunkach ośmioklasowych, a duża część szkół 
gminnych już w projektach technicznych była przewidziana jako szkoły ośmioklasowe. Ponadto 
Burmistrz wskazała, że wszystkie szkoły gminne są dobrze wyposażone, a gmina nigdy nie żałowała 
środków na pomoce naukowe do szkół.  
 
Radny Teodor Klosa złożył zapytanie dotyczące małej ilości dzieci jaka została w klasie 6 w szkole w 
Ligocie Prószkowskiej. Na chwilę obecną zostało czworo, a jedno dziecko będzie przenosić się do 
szkoły do Prószkowa, gdzie ustalone było, że wszystkie dzieci pójdą do jednej klasy i czy to się 
zmieniło.  
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że to się nie zmieniło, a wynika z wyboru rodziców,  podkreśliła że 
wszystkie dzieci byłyby przez 2 lata dowożone do Prószkowa. Natomiast w takiej sytuacji tą trójkę 
dzieci będzie uczyło kilkunastu nauczycieli co uważa za niemoralną sytuację. Podkreśliła także, że 
według niej te dzieci miały trudniej w późniejszym liceum, gdzie trafią do klasy wieloosobowej. W 
nawiązaniu Burmistrz omówiła zasady łączenia klas w szkołach i wskazała, że sami rodzice zauważyli 
że to się sprawdza w odniesieniu do prawidłowego rozwoju dzieci.   
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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  12 „za” oraz 2 
„wstrzymał się” podjęła  
 

Uchwałę nr XXVI/209/2017 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

 do nowego  ustroju szkolnego. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
13) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, 
 
Projekt uchwały na druku nr 230, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Burmistrz. Zaapelowała do radnych o 
podjęcie uchwały, ponieważ po jej podjęciu nadal zostają stare zasady finansowania sołectw, ale jeżeli 
któreś sołectwo będzie chciało wdrożyć fundusz sołecki to będzie mogło to zrobić. Wskazała także, że 
aby nie krzywdzić w tej materii miasta Prószków, które nie jest sołectwem, zostanie przygotowany 
projekt budżetu obywatelskiego dla miasta.  
 
Sołtys Lidia Piechaczek wniosła zapytanie czy przyjęcie funduszu oznacza, że sołectwa które do niego 
przystąpią dostaną środki z funduszu oraz będą wnioskować do gminy o środki na starych zasadach. 
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że takie sołectwa dostaną tylko te środki, które ujmą w swoim, 
przyjętym funduszu sołeckim.     
 
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 przy stosunku głosów: 13 „za” , 1 
„wstrzymał się” podjęła  

 
Uchwałę nr XXVI/210/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
14) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017, 
 
Projekt uchwały na druku nr 232, 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. 
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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 14 głosów „za” podjęła  

 
Uchwałę nr XXVI/211/2017 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
15) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
 
Projekt uchwały na druku nr 233, 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. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 14 głosów „za” podjęła  

 
Uchwałę nr XXVI/212/2017 

w sprawie zmiany zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
4a. Informacja dotycząca inicjatywy podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr   
      XXII/166/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2016 r. 
 
Nie było pytań do pisma.  
 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
 
Wprowadzenia do sprawozdania dokonała Burmistrz. Dodatkowo poinformowała o złożeniu do 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 2 wniosków o dofinansowanie na zadania dotyczące 
termomodernizacji Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie oraz budowy ścieżki pieszo – rowerowej z 
Pomologii do Złotnik.   
 

6.   Pismo z dnia 3 stycznia 2017 r. Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Opolu przekazujące 
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 2 stycznia 2017 r. o zmianach w 
składach rad w związku ze zmianami w podziale terytorialnym państwa. 
 
Nie było pytań do pisma.  

 
7.   Pismo z dnia 3 stycznia 2017 r. Związku Gmin „Prokado” w sprawie zmiany Statutu Związku 

Gmin Prokado.  
 
Przewodnicząca Rady złożyła zapytanie czy ktoś z radnych obecnych na sesji zgłasza sprzeciw 
wobec zmian statutu Związku Gmin Prokado przedstawionych w piśmie.  
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Nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu. 
 
Nie było pytań do pisma.    
 
Dodatkowo Burmistrz wskazała, że zmiana statutu dotyczy głównie tego, że dotychczasowy statut 
przewidywał, że delegaci, którzy biorą udział w posiedzeniach Związku Gmin Prokado pobierają za 
to diety, natomiast zgodnie ze stanowiskiem Wojewody Opolskiego takich diet pobierać nie mogą.   
 

8.   Pismo z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wniesienia uwag do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.  
 
Wprowadzenia do pisma dokonała Burmistrz, która poinformowała, że wszystkie uwagi do 
przedmiotowego planu będą rozpatrywane przy podejmowaniu uchwały w sprawie przyjęcia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.  
 
Nie było pytań do pisma.  

 
9.    Pismo z dnia 9 stycznia 2017 r. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w sprawie apelu o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części 
dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków. 
 
Nie było pytań do pisma.  

 
10. Sprawozdanie za rok 2016 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina 
Prószków.  
 
Nie było pytań do pisma.  

 
11. Zawiadomienie znak: WI.7062.11.5.2016.MR z dnia 31.01.2017 r. oraz znak: 

WI.7062.11.6.2016.MR z dnia 31.01.2017 r. Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska.  
 
Nie było pytań do pisma.  

 
12. Uchwała nr 657/2016 z dnia 19 stycznia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.  
 
Nie było pytań do pisma.  
 

13. Uchwała nr 685/2016 z dnia 19 stycznia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w 
uchwale budżetowej.   
 
Nie było pytań do pisma.  
 

14. Wezwanie z dnia 6 lutego 2017 r. do usunięcia naruszenia prawa w stosunku do uchwały Rady 
Miejskiej w Prószkowie nr XXII/169/2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Górki. 

 
Przewodnicząca Rady poprosiła radcę prawnego Marcina Popielskiego o omówienie pisma.  
Wskazała, że kancelaria rekomenduje nieuwzględnienie przedmiotowego wezwania do zaniechania 
naruszeń prawa. Następnie przedstawił treść pisma oraz omówił postępowanie, które toczyło się w 
sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu. Wskazał, że po niekorzystnym dla 
gminy wyroku, do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, została złożona skarga na ten 



 

13 

wyrok. Podkreślił, że ostateczne rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po wydaniu wyroku przez ten 
najwyższy organ sądowniczy.   
 
Radny Lucjan Dzumla złożył zapytanie ile może trwać takie postępowanie.  
W odpowiedzi mecenas poinformował, że może to być długi okres obejmujący wiele miesięcy.   

 
15. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016. 
 

Nie było pytań do pisma.  
 

16. Uchwały w sprawie poparcia apelu o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części 
dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków: 

− Uchwała nr XXV/251/2016 z dnia 29.11.2016 r. Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, 
 
 Nie było pytań do Uchwały.  

 
− Uchwała nr XIX/140/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. Rady Gminy Skarbimierz  

 
 Nie było pytań do Uchwały.  

 
− Uchwała nr XXIX/265/16 z dnia 12 grudnia 2016 r.  Rady Gminy Głusk, 

 
 Nie było pytań do Uchwały. 
 

− Uchwała nr 329/XXXI/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. Rady Miejskiej w Lubli ńcu. 
 
Nie było pytań do Uchwały.  
 

16a. Pismo znak: NKO.401-40/2016 z dnia 15 lutego 2017 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w  
        Opolu w sprawie kontroli sprawdzającej wykonanie wniosków pokontrolnych. 
 
Wprowadzenia do pisma dokonała Burmistrz. 
 
Nie było pytań do pisma.     
 
17. Dyskusja i wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że na kolejnej sesji zostaną przyjęte plany pracy Komisji Rady 
na rok bieżący.  
 
Sołtys Tadeusz Wieszała złożył wniosek w sprawie umieszczenia lampy przy ul. Wiejskiej 3 w 
Folwarku oraz złożył zapytanie czy firma, która wykonywała drogę Folwark – Górki będzie poprawiała 
usterki ponieważ na drodze są niezasmołowane pęknięcia.  
Odpowiedziała Burmistrz, która poinformowała, że odpowiedź w sprawie będzie na kolejnej sesji.  
Ponadto sołtys złożył zapytanie jak wygląda procedura zmiany granic wsi, ponieważ część budynków 
położonych jest na obszarze Folwarku ale administracyjnie należą do Chrzowic i stwarza to problemy 
np. dla karetek pogotowia.   
Odpowiedziała Burmistrz, przedstawiając zasady zmiany takich granic oraz  informując że proces taki 
jest bardzo kosztowny i spowoduje zamieszanie w połowie gminy. Wskazała także, że kwestia ta 
zostanie rozpoznana pod względem prawnym i finansowym. Dodatkowo Zastępca Burmistrza wskazała, 
żeby mieszkańcy zainteresowani taką zmianą podpisali wniosek w tej sprawie i złożyli go do Urzędu 
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Miejskiego w Prószkowie, a wtedy zostanie dokładnie rozpoznana procedura wprowadzania takich 
zmian.  
 
Radny Lucjan Dzumla zgłosił przewróconą tablicę informacyjną w Chrząszczycach przy ul .Szkolnej.  
 
Sołtys Przysieczy Krzysztof Lellek złożył wypowiedź w sprawie właściciela posesji sąsiadującej z salą 
wiejską w Przysieczy. Wskazał, że podczas imprez organizowanych przez osoby wynajmujące tą salę, 
praktycznie w każdym przypadku po godzinie 22 ta osoba wzywa na miejsce patrol Policji, mimo że 
jest ściszana muzyka i nie ma podstaw do wzywania Policji. Podkreślił, że jest wiele sytuacji kiedy 
dochodzi do napięć pomiędzy uczestnikami imprez a tą osobą i wskazał żeby gmina zabezpieczyła się 
w odniesieniu do takich sytuacji.  
Ponadto w związku z tym, że sołectwo z tyłu sali wiejskiej chciałoby wykonać trawnik,  poprosił żeby 
gmina sprawdziła legalność postawionych obok tego miejsca wysokich murów, znajdujących się na 
sąsiedniej posesji, gdyż w jego uznaniu są one nielegalne.  
W nawiązaniu do wypowiedzi Zastępca Burmistrza poprosiła o wskazanie co konkretnie gmina ma 
zrobić w sprawie dotyczącej imprez odbywających się w sali wiejskiej. Wskazała, że zgodnie z 
przepisami pełną odpowiedzialność za to co się dzieje na sali podczas imprezy ponosi osoba 
wynajmująca tą salę od gminy. Wskazała, że gmina nie posiada narzędzi aby uniknąć opisywanej przez 
sołtysa sytuacji.  
W nawiązaniu do wypowiedzi sołtys wskazał, żeby pobierać od osoby wynajmującej numer telefonu, 
tak żeby w przedstawionych przypadkach kontaktowano się z tą osobą a nie z nim. 
W odpowiedzi Zastępca Burmistrza poinformowała, że sołtys nie jest stroną umowy wynajmu i nie jest 
odpowiedzialny za to co się dzieje na sali podczas imprez organizowanych przez osoby prywatne. 
Wskazała, żeby w przypadku interwencji Policji kierować ją do kontaktu z gminą, a wtedy sprawa 
będzie wyjaśniana w Urzędzie.   
 
Sołtys złożył również wypowiedź dotyczącą funduszu sołeckiego, zachęcając innych sołtysów do 
zapoznania się z informacjami o tym funduszu znajdujących w Tygodniku Ziemi Opolskiej.  
 
Burmistrz poinformowała, że w sprawie funduszu sołeckiego zostanie zorganizowane osobne spotkanie 
dla sołtysów.   
 
18. 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  

 
      

 


