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Rada Miejska  
w Prószkowie  
 
RO.0002.31.2017.ORM                                                                                                                                               

Protokół nr XXXI/2017 
z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie 

odbytej w dniu 20 października 2017 r. o godz. 9.00 w 
w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie 

przy 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. 
 
Przewodnicząca poinformowała również o wpłynięciu autopoprawek do projektów uchwał 
przedłożonych na drukach od nr 291 do 306. Przewodnicząca Rady odczytała treść przedłożonych 
wniosków w sprawie wprowadzenia autopoprawek.  
 
Nie było pytań do przedłożonych wniosków.  
 
Przewodnicząca poddała treść przedłożonych wniosków pod głosowanie.  
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie przyjęła wniesione przez Burmistrza 
autopoprawki, jednogłośnie 12 głosów „za”. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała także o wpłynięciu wniosku Burmistrza o wprowadzenie 
autopoprawki do przedłożonego porządku obrad. Złożony wniosek objął:  
 

1. Dodanie w punkcie 4 następujących projektów uchwał w sprawach: 

− 17) utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Prószków pod nazwą Gminne Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 308), 

− 18) rozpatrzenia uchwalonego wniosku sołectwa Przysiecz w sprawie przeznaczenia środków z 
funduszu sołeckiego na rok 2018 (druk nr 309), 

− 19) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017 (druk nr 310).  

2. Dodanie po punkcie 8 porządku obrad punktu 8a.Informacja o stanie realizacji zadań 
oświatowych gminy Prószków za rok szkolny 2016/2017.  

 
Radny Lucjan Dzumla zgłosił wniosek formalny aby przesunąć głosowanie nad uchwałą w sprawie 
utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Prószków pod nazwą Gminne Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedłożony na druku nr 308 na kolejną 
sesję Rady Miejskiej. Argumentując  swój wniosek radny wskazał, że po rozmowach z wielu radnymi 
przedmiotowy projekt uchwały budzi wiele wątpliwości, które należałoby wyjaśnić przed sesją czy to 
na posiedzeniach komisji czy też na wspólnej Komisji Rady Miejskiej, tak aby wyjaśnić wszystkie 
kwestie i później świadomie przeprowadzić głosowanie nad tą uchwałą.  
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Przewodnicząca Rady poddała wniesiony wniosek formalny o wykreślenie z porządku obrad sesji 
punktu 4 podpunktu 17) dot. projektu uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy 
Prószków pod nazwą Gminne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, przedłożonego na druku nr 308. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie, stosunkiem głosów: 7 „za” oraz 5 
„wstrzymał się” przyjęła zgłoszony wniosek formalny.   
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniesiony przez Burmistrza wniosek w sprawie 
wprowadzenia autopoprawki do porządku obrad sesji z wyłączeniem ujęcia w porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Prószków pod nazwą Gminne 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedłożonego na druku nr 
308. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie, jednogłośnie 12 głosów „za” przyjęła 
wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia autopoprawki do porządku obrad w przedmiocie dodania: 
 

1. W punkcie 4 porządku obrad następujących projektów uchwał:  
 

− 18) rozpatrzenia uchwalonego wniosku sołectwa Przysiecz w sprawie przeznaczenia środków z 
funduszu sołeckiego na rok 2018 (druk nr 309), 

− 19) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017 (druk nr 310).  

2. Po punkcie 8 porządku obrad punktu 8a.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 
gminy Prószków za rok szkolny 2016/2017. Dodanie po punkcie 8 porządku obrad punktu 
8a.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Prószków za rok szkolny 
2016/2017.  

 
Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad sesji o następującej treści: 
 
3. Przyjęcie protokołu XXX sesji. 
4. Przyjęcie uchwał w sprawach: 
1) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 291), 
2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 292), 
3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 293), 
4) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 294), 
5) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 295), 
6) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 296), 
7) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 297), 
8) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 298), 
9) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 299), 
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10) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 300), 

11) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 301), 

12) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 302), 

13) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 303), 

14) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 304), 

15) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 305), 

16) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk 
nr 306),  

17) rozpatrzenia uchwalonego wniosku sołectwa Przysiecz w sprawie przeznaczenia środków z 
funduszu sołeckiego na rok 2018 (druk nr 309), 

18) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017 (druk nr 310). 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 307). 
6. Uchwała nr 371/2017 z dnia 25 września 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I  półrocze 
2017 r.  

7. Przedłożenie Radzie Miejskiej w Prószkowie informacji Przewodniczącego Rady z analizy 
oświadczeń majątkowych radnych.    

8. Przedłożenie Radzie Miejskiej w Prószkowie informacji Burmistrza Prószkowa z analizy 
oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy,   
kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organu 
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w 
imieniu Burmistrza.   

8a.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Prószków za rok szkolny 2016/2017. 
9. Dyskusja i wolne wnioski.  
10. Zakończenie obrad.  
 
Przewodnicząca Rady poddała odczytany porządek obrad pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła porządek obrad XXXI sesji Rady 
Miejskiej, jednogłośnie 12 głosów „za”. 
 
4. Przyjęcie uchwał w sprawach:  
 
1) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
 
Projekt uchwały na druku nr 291, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Burmistrz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał dotyczące uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania miasta Prószków, będzie omawiała obecna na sesji urbanistka – Pani Sabina 
Gontarewicz. Burmistrz zaproponowała, aby najpierw zostały omówione wszystkie projekty uchwał 
dotyczące rozpatrzenia wniesionych do przedmiotowego planu uwag. A po ich omówieniu zostaną 
przeprowadzone głosowania nad tymi projektami.  
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Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała urbanistka Sabina Gontarewicz oraz 
Burmistrz.  
 
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 XXXI/266/2017 
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
 
Projekt uchwały na druku nr 292, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała urbanistka Sabina Gontarewicz 
 
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 11 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXXI/267/2017 
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
 
Projekt uchwały na druku nr 293, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała urbanistka Sabina Gontarewicz 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 12 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXXI/268/2017 
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
4) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
 
Projekt uchwały na druku nr 294, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała urbanistka Sabina Gontarewicz 
 
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 XXXI/269/2017 
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
5) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
 
Projekt uchwały na druku nr 295, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała urbanistka Sabina Gontarewicz 
 
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 XXXI/270/2017 
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków. 
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Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
6) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
 
Projekt uchwały na druku nr 296, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała urbanistka Sabina Gontarewicz 
 
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 XXXI/271/2017 
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
7) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
 
Projekt uchwały na druku nr 297, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała urbanistka Sabina Gontarewicz 
 
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 XXXI/272/2017 
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
8) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
 
Projekt uchwały na druku nr 298, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
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Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała urbanistka Sabina Gontarewicz oraz 
Burmistrz.  
 
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 11 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXXI/273/2017 
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
Wyszedł radny Dawid Kochanek, w sesji bierze udział 11 radnych. Ponieważ głosowania nad 
uchwałami przedłożonymi na drukach od nr 291 do 306 rozpoczęły się po ich zbiorczym 
omówieniu – liczba radnych w trakcie głosowania również wynosiła 11.   
 
9) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
 
Projekt uchwały na druku nr 299, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała urbanistka Sabina Gontarewicz oraz 
Burmistrz. 
 
Radna Barbara Moczko – Niestrój złożyła zapytanie dotyczące obszaru „trójkąta” przy ul. Parkowej i 
Osiedle przy skrzyżowaniu z drogą woj. nr 414, wskazując czy w momencie kiedy zostanie uchwalony 
nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Prószkowa to czy będzie można w tym miejscu 
postawić znaki regulujące pierwszeństwo przejazdu. 
W nawiązaniu do wypowiedzi radny Paweł Piechaczek złożył wypowiedź, w której wskazał, że 
najlepszym rozwiązaniem dla tego miejsca będzie umiejscowienie tam ronda.  
W odpowiedzi Burmistrz również wskazała, że w tym miejscu takie „pararondo” byłoby dobrym 
rozwiązaniem, ale podkreśliła, że o organizacji ruchu w tym miejscu decyduje Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Opolu oraz Komisja Bezpieczeństwa. Podkreśliła, że w związku z tym, gmina wystąpi 
z takim wnioskiem do ZDW w Opolu.  
W nawiązaniu do wypowiedzi Zastępca Burmistrza Anna Wójcik wskazała, że podobne w rozwiązaniu 
rondo zostało zastosowane w centrum Prószkowa przy wyjeździe z ulicy Krasickiego.  
 
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 11 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXXI/274/2017 
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków. 
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Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
10) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
 
Projekt uchwały na druku nr 300, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała urbanistka Sabina Gontarewicz. 
 
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 11 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXXI/275/2017 
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
11) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
 
Projekt uchwały na druku nr 301, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała urbanistka Sabina Gontarewicz. 
 
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 11 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXXI/276/2017 
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
12) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
 
Projekt uchwały na druku nr 302, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała urbanistka Sabina Gontarewicz. 
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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 11 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXXI/277/2017 
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
13) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
 
Projekt uchwały na druku nr 303, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała urbanistka Sabina Gontarewicz. 
 
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 11 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXXI/278/2017 
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
14) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
 
Projekt uchwały na druku nr 304, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała urbanistka Sabina Gontarewicz oraz 
Burmistrz.  
 
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. 
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W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 11 głosów „za” podjęła  
 

 
Uchwałę nr XXXI/279/2017 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
15) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
 
Projekt uchwały na druku nr 305, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała urbanistka Sabina Gontarewicz oraz 
Burmistrz.  
 
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 11 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXXI/280/2017 
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
16) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków,  
 
Projekt uchwały na druku nr 306, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała urbanistka Sabina Gontarewicz. 
 
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 11 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXXI/2812017 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Prószków. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
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17) rozpatrzenia uchwalonego wniosku sołectwa Przysiecz w sprawie przeznaczenia środków z 
funduszu sołeckiego na rok 2018, 
 
Projekt uchwały na druku nr 309, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Skarbnik Gminy – Dorota Staniów.  
 
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 11 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXXI/282/2017 
w sprawie rozpatrzenia uchwalonego wniosku sołectwa Przysiecz w sprawie 

przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2018. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
18) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017, 
 
Projekt uchwały na druku nr 310, przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 
Prószkowa załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Skarbnik Gminy – Dorota Staniów.  
 
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 11 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXXI/283/2017 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
5.    Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 307). 
 
Wprowadzenia do sprawozdania dokonała Burmistrz. Dodatkowo do treści przedłożonego 
sprawozdania Burmistrz omówiła następujące sprawy: 
1) Sprawę inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu polegającą na przebudowie drogi woj. nr 

414 na odcinku od wiaduktu nad autostradą w Przysieczy do ronda w Prószkowie wraz z budową 
ciągu pieszo – jezdnego na tym odcinku oraz przebudowy drogi woj. od ronda w Prószkowie do 
ronda w Zimnicach wraz z chodnikiem na całej długości ul. Daszyńskiego w Prószkowie. Burmistrz 
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podkreśliła, że inwestycje są planowane do wykonania w latach 2018 - 2020. Wskazała także, że 
droga woj. nr 414 ma specjalny status przez co przebudowa tej drogi uzyska dofinansowanie ze 
środków unijnych z pominięciem udziału w konkursie, natomiast w przypadku ulicy Daszyńskiego 
Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie startował w konkursie RPO WO 2014-2020, a gmina jest 
gotowa partycypować we wkładzie własnym dla tego projektu.  

2) Sprawę negocjacji z Miastem Opole dot. przekazania infrastruktury stanowiącej majątek gminny 
znajdujący się na terenie odłączonego od gminy Winowa. Burmistrz omówiła procedurę 
przekazywania tego majątku oraz wskazała, że gmina chciałaby już zakończyć tą sprawę ponieważ 
nadal wiele spraw w Winowie załatwiane jest przez gminę Prószków. Burmistrz podkreśliła, że w 
trakcie tych negocjacji cały czas stoi na stanowisku, żeby gmina Prószków otrzymała coś w zamian 
za przekazanie omawianego majątku i wskazywano tu na umorzenie pozostałych do spłaty udziałów 
gminy Prószków w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu powstałych w ramach kredytowania 
budowy kanalizacji w kilku wsiach gminy Prószków. Burmistrz zaznaczyła, że Prezydent Miasta 
Opola zapewnił w piśmie, że przyszłoroczna wpłata do WIK-u w Opolu będzie umorzona. 
Dodatkowo w ramach rekompensaty za majątek gminny w Winowie, miasto Opole zawiązało by z 
gminą Prószków partnerstwo w celu realizacji wspólnego projektu budowy ścieżek pieszo – 
rowerowych składanego do dofinansowania w ramach naboru wniosków do działania dot. Strategii 
niskoemisyjnych w Aglomeracji Opolskiej. Burmistrz podkreśliła, że chodziłoby o wybudowanie 
ciągu pieszo - jezdnego w Zimnicach Wielkich, a gmina Prószków byłaby również bardzo 
wartościowym partnerem dla Miasta, które uzyskałoby dzięki temu większą ilość punktów w takim 
projekcie i mogło zrealizować swoje zadania inwestycyjne z tego zakresu. Burmistrz zaznaczyła 
także, że gmina rozpocznie działania w tym kierunku w momencie, kiedy zostanie przez WIK 
podjęta uchwała umarzająca spłatę omawianych udziałów w przyszłym roku.  

3) Sprawę budowy ścieżki pieszo – rowerowej z Pomologii w Prószkowie do Złotnik, podkreślając, że 
projekt ten jest zagrożony z powodu opóźnień w uzyskiwaniu dokumentacji przez gminę Łubniany, 
będącą partnerem w ramach tego projektu.  

4) Sprawę gazyfikacji gminy Prószków, wskazując, że gazyfikacja nie jest zadaniem gminy tylko 
Polskiej Spółki Gazownictwa, z którą gmina podpisała właśnie list intencyjny w tej sprawie, w 
którym spółka wskazała, że w przyszłym roku przystąpi do projektu zgazyfikowania gminy 
Prószków. Sieć miałaby być wprowadzona od Dąbrówki poprzez Zimnice Wielkie do Źlinic i 
Boguszyc oraz do Prószkowa. Burmistrz podkreśliła, że to nie byłby koniec rozbudowy sieci, 
ponieważ w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez mieszkańców, sieć ta byłaby 
rozbudowywana dalej.  

5) Sprawę włączenia gminy Prószków do klastra energetycznego z tzw. „zieloną energią”. Burmistrz 
wskazała, że pozwoliłoby to gminie przymierzyć się do uzyskania statusu gminy samowystarczalnej 
energetycznie w oparciu o tanią „zieloną” energię. Burmistrz poinformowała, że w ramach tego 
zadania w gminie Prószków powstałaby biogazownia wraz z farmą fotowoltaiczną. Podkreśliła, że 
gaz z tej biogazowni byłby rozprowadzany siecią gazową Polskiej Spółki Gazowniczej. Burmistrz 
podkreśliła, że Prószków byłaby gminą testową dla takiego projektu, żeby sprawdzić czy można 
dostarczać gaz lokalnie z pominięciem przesyłu gazu za pomocą długich rurociągów tranzytowych. 
Podkreśliła także, że taka biogazownia funkcjonowałaby z wykorzystaniem lokalnych odpadów 
rolniczych, co jest zgodne z najnowszymi wytycznymi w tej dziedzinie. Następnie Burmistrz 
przekazała także informacje o rozpatrywanych możliwościach pozyskiwania energii z wody 
przepompowywanej przez Kopalnię Folwark do Odry oraz energii wiatrowej uzyskiwanej z 
wiatraków. Burmistrz wskazała jednak, że ona jest przeciwna umiejscawianiu takich wiatraków nad 
Odrą, ponieważ naruszyłyby one walory krajobrazowe terenów nadodrzańskich. Natomiast 
widziałaby takie wiatraki na terenach wokół kopalni, które i tak już są zdegradowane krajobrazowo 
lub na terenach w bezpośredniej bliskości autostrady.  

6) Sprawę poprawy żeglowności Odry, podkreślając, że obecny Rząd kładzie duży nacisk na tą sprawę.    
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W nawiązaniu do wypowiedzi Burmistrza radny Paweł Piechaczek wskazał, żeby gmina zwróciła 
się z pismem do Zarządcy drogi krajowej nr 45, żeby taki ciąg pieszo – jezdny, jaki jest planowany 
w Zimnicach Wielkich przedłużyć dalej - aż do Opola. 
W odpowiedzi Burmistrz poinformowała, że gmina wystosuje takie pismo.  
 
Sołtys Tadeusz Wieszała złożył zapytanie jakiego typu działalność ma prowadzić nowa spółka 
gminna, o której była wcześniej mowa.  
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że zadania własne gminy, m.in. takie jak budowa dróg, 
pielęgnacja terenów zielonych czy też odśnieżanie, ale głownie chodziłoby o działalność związaną 
z gospodarką odpadami. Burmistrz podkreśliła, że zmieniła się ustawa dot. gospodarki odpadami, 
która wprowadza konieczność odbioru 5 frakcji śmieci z nieruchomości, co w sytuacji kiedy 
następny przetarg na wywóz odpadów wygra obecna firma czyli Remondis z pewnością spowoduje 
podniesienie kosztów i wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami.   
 
Sołtys Elżbieta Moczko złożyła zapytanie czy mamy pewność, że taka utworzona spółka będzie 
wywozić odpady taniej.  
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że taniej już nie będzie ale gmina zmierza do tego aby utrzymać 
obecną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami. W nawiązaniu do wypowiedzi Zastępca 
Burmistrza Anna Wójcik omówiła nowe zasady odbioru 5 frakcji z nieruchomości, zgodnie z 
nowymi przepisami. Podkreśliła także, że Remondis zobligowany w kolejnym przetargu do 
wywozu tej ilości frakcji z pewnością podniósłby ceny. Natomiast po przeprowadzonych 
kalkulacjach, nowa spółka gminna z wykorzystaniem gromadzenia przez mieszkańców odpadów w 
workach i przy racjonalnie założonych kursach śmieciarek wywożących te worki, opłata za wywóz 
odpadów nie powinna wzrosnąć dla mieszkańców.  
W nawiązaniu do wypowiedzi, sołtys Elżbieta Moczko wskazała, że taka spółka gminna też musi 
zostać wyposażona przez gminę co będzie generować określone koszty.   
W odpowiedzi Zastępca Burmistrza wskazała, że majątek który gmina wydzieli na rzecz tej spółki 
będzie cały czas majątkiem gminnym. Natomiast w przypadku podmiotu prywatnego z zewnątrz, 
który świadczyłby usługi wywozu odpadów z terenu gminy i zakupił wyposażenie do realizacji tego 
zadania, takie wyposażenie stanowiłoby jego prywatny majątek, którego wartość zostałaby 
skalkulowana w cenie ofertowej dla gminy.  
 
Sołtys Tadeusz Wieszala złożył wypowiedź w sprawie wysokości podatków na terenie 
przyłączonego Winowa, wskazując, że wysokość podatków dla przedsiębiorców w Opolu jest 
niższa niż w gminie Prószków. 
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że jest pewna, że takie podatki w mieście Opolu są wyższe niż 
w gminie Prószków, podkreślając, że corocznie jest dokonywana w gminie analiza wysokości 
podatków w odniesieniu do gmin ościennych.  
 
Radny Teodor Klosa złożył zapytanie czy jest już pewne, że Winów nie wróci z początkiem roku 
2018 do gminy Prószków. 
Odpowiedziała Burmistrz, informując że na pewno już nie wróci i dodatkowo przedstawiła 
informacje uzyskane w sprawie na posiedzeniu Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i 
Rządu. 

 
6. Uchwała nr 371/2017 z dnia 25 września 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I  półrocze 
2017 r.  
 
Nie było pytań do uchwały.  
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7. Przedłożenie Radzie Miejskiej w Prószkowie informacji Przewodniczącego Rady z analizy 

oświadczeń majątkowych radnych.    
 
Nie było pytań do Informacji.  
 

8. Przedłożenie Radzie Miejskiej w Prószkowie informacji Burmistrza Prószkowa z analizy 
oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy,   
kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organu 
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w 
imieniu Burmistrza.   
 
Nie było pytań do Informacji. 
 

8a.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Prószków za rok szkolny 2016/2017. 
 
       Nie było pytań do Informacji.  
 
3. Przyjęcie protokołu XXX sesji.  
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w związku z pominięciem w trakcie obrad punktu 3 porządku 
obrad dotyczącego przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, podda w chwili obecnej pod głosowanie 
protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, która odbyła się w dniu 22 września 2017 r. 
 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła protokół z XXX sesji Rady 
Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 22 września 2017 r. – stosunkiem głosów: 10 „za”, 1 „wstrzymał 
się” - przyjęła protokół z XXX sesji.  
 
9. Dyskusja i wolne wnioski.  
 
Sołtys Andrzej Czerwiński złożył podziękowania za wykonanie inwestycji na ul. Górki w Zimnicach 
Małych.  
W nawiązaniu do wypowiedzi Burmistrz omówiła sprawę wykonania chodnika przy tej ulicy, co do 
którego mieszkańcy zgłaszali zastrzeżenia.  
 
Sołtys Aniela Czollek zgłosiła wniosek w sprawie zamontowania dodatkowych lamp oświetleniowych 
na ul. Leśnej w Ligocie Prószkowskiej bo obecnie są tam tylko 2 lampy.  
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że lampy zostaną zamontowane, przy czym nastąpi to w przyszłym 
roku.  
 
Sołtys Krzysztof Cebula zgłosił wniosek w sprawie zamontowania dodatkowych lamp ulicznych przy 
ul. Opolskiej 96 i 97 w Zimnicach Wielkich.  
 
Sołtys Leonhard Wotzka złożył zapytanie kiedy będzie wyremontowany „mostek” w Chrzowicach.  
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że zaraz w momencie kiedy zostanie oddany do użytku gazociąg 
tranzytowy, który będzie przebiegał przez teren gminy, to pierwsze wpływy podatkowe, które gmina 
uzyska z racji tego gazociągu zostaną przeznaczone na remont „mostku” w Chrzowicach.  
 
Radny Teodor Klosa w nawiązaniu do zgłoszenia Pani Sołtys Anieli Czollek na poprzedniej sesji zgłosił 
dziurę w jezdni obok progu zwalniającego na ul. Wiśniowej w Ligocie Prószkowskiej i zaproponował, 
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żeby zasypać ją kamieniem zanim zacznie pękać tam asfalt i wskazał, że dziura robi się w wyniku tego, 
że wszyscy omijają próg bokiem. 
 
Sołtys Aniela Czollek złożyła wypowiedź w której wskazała, że mieszkańcy Ligoty Prószkowskiej nie 
akceptują tego progu.  
 
Radny Paweł Piechaczek zgłosił potrzebę dosypania kamienia na ul. Wolności w Źlinicach.  
W nawiązaniu do wypowiedzi Zastępca Burmistrza wskazała, że w tej sprawie podjedzie tam pracownik 
z gminy. Podkreśliła jednak, że w tym roku plan środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg 
został praktycznie wykorzystany i zgodnie z przepisami o Zamówieniach Publicznych gmina nie może 
więcej wydatkować na ten cel środków, także realizacja tego wniosku odbyłaby się w przyszłym roku. 
Zastępca Burmistrza wskazała także, że tego problemu nie byłoby w momencie kiedy zostanie powołana 
spółka gminna, o której była mowa na dzisiejszej sesji. Spółka taka wykonująca ponad 90 % zadań na 
rzecz gminy mogłaby wykonać takie zadanie na ul. Wolności z pominięciem stosowania ustawy o 
zamówieniach publicznych.     
 
Sołtys Damian Kaleta złożył podziękowanie za wykonanie oświetlenia na ul. Słonecznej w Nowej 
Kuźni, zaznaczając jednocześnie, że oświetlenie pierwotnie i w podaniach kierowanych do gminy miało 
być wykonane do początku ul. Szkolnej, a nie zostało wykonane. 
Sołtys zgłosił również, że mieszkańcy Nowej Kuźni zgłaszają zapytania dlaczego nowe domy 
mieszkalne w Nowej Kuźni m.in. na ul. Słonecznej i Szkolnej nie muszą być podłączane do kanalizacji 
ściekowej, a wykonywane są przy nich przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że tam gdzie jest sieć kanalizacyjna mieszkańcy muszą się 
przyłączać oraz poinformowała, że sprawa ta zostanie sprawdzona.  
Ponadto sołtys zgłosił, że na drodze pomiędzy Złotnikami a Nową Kuźnią na poboczach trzeba dosypać 
kamienia bo po ostatnich przejazdach sprzętu rolniczego zostały one rozjeżdżone co może skutkować 
pękaniem asfaltu.   
W nawiązaniu do wypowiedzi Burmistrz wskazała, że w tym roku w budżecie gminnym zostało tylko 
4 tys. zł na naprawy bieżące dróg i w tym roku to zadanie nie zostanie zrealizowane. Dodatkowo 
Burmistrz złożyła wypowiedź, w której podkreśliła, że takie zadania mogłaby bez przetargu realizować 
spółka gminna, o której była mowa na dzisiejszej sesji. Wskazała, że spółka ta posiadałyby odpowiedni 
sprzęt do realizacji takich zadań.  
 
Radna Barbara Moczko – Niestrój złożyła podziękowania za rozpoczęcie inwestycji budowy chodnika 
na drodze powiatowej prowadzącej do Obory.   
 
Sołtys Tadeusz Wieszala podziękował za załatwienie sprawy osadnika w Folwarku oraz złożył 
wypowiedź w sprawie oświetlenia skrzyżowania ul. Lipowej z drogą krajową w Folwarku, w której 
wskazał, że zamontowane tam oświetlenie jest bardzo mocne.  
W nawiązaniu do wypowiedzi Burmistrz omówiła sprawę montażu lamp w tym miejscu, wskazując, że 
GDDKiA w Opolu nie wymieniła oświetlenia w tym miejscu na etapie remontu drogi krajowej i musiała 
czekać 5 lat na zakończenie trwałości tego projektu, ponieważ był on dofinansowany ze środków Unii 
Europejskiej. Po tym okresie zamontowano nowe lampy LED – owe. Burmistrz podkreśliła także, że 
wszyscy mieszkańcy chwalą tego typu oświetlenie.  
 
Sołtys Krzysztof Lellek złożył podziękowania pracownikom gminy za pomoc przy sporządzeniu pisma 
w sprawie funduszu sołeckiego.  
Sołtys zgłosił także fatalny stan techniczny ul. Cegielnianej w Przysieczy, co wielokrotnie zgłaszała mu 
właścicielka tamtejszego ośrodka, pytając co ma robić dalej z tą ulicą, bo dostała pismo z Urzędu 
Miejskiego w Prószkowie z informacją, że w tym roku nie ma już funduszy na takie remonty. Burmistrz 
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podkreśliła, że musi czekać do następnego roku na załatwienie tej sprawy bo w tym roku faktycznie nie 
ma już funduszy w budżecie gminy.  
 
10. Zakończenie obrad.   
 
Przewodnicząca Rady zamknęła obrady sesji o godz. 11.15 słowami: „zamykam obrady sesji Rady 
Miejskiej w Prószkowie”. 
 
Na tym protokół zakończono.  
 
 
Protokołował:                           Przewodniczący Rady  
                                         
 
Adam Wrześniewski       Klaudia Lakwa                    

 
      

 


