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RO.0002.38.2018.ORM                                                                                                                 Projekt   

Protokół nr XXXVIII/2018 
z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie 

odbytej w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w 
w O rodku Kultury i Sportu w Prószkowie 

przy ul. Daszy skiego 6 
 

 

 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
 

Otwarcia sesji dokonała radna Klaudia Lakwa– Przewodnicz ca Rady Miejskiej w Prószkowie. Sesja 

była prawomocna. Zwołana została zgodnie z ustaw  o samorz dzie gminnym oraz statutem gminy i w 

chwili stwierdzenia prawomocno ci uczestniczyło w niej 13 radnych. Lista obecno ci radnych doł czona 

jest do protokołu. 

 

2. Przedstawienie porz dku obrad. 
 
Przewodnicz ca Rady poinformowała o wpłyni ciu 2 wniosków Burmistrza w sprawie wprowadzenia 

autopoprawek do przedło onego porz dku obrad sesji dotycz cych: 

- dodania w punkcie 4 - podpunktu 7) dotycz cego projektu uchwały dot. okre lenia zasad udzielania 

dotacji celowej z bud etu gminy  Prószków  na zadania słu ce ochronie powietrza, polegaj ce na trwałej 

zmianie ogrzewania w glowego na proekologiczne, 

- dodania po punkcie 9 porz dku obrad punktu 9a dotycz cego „Pisma znak: NA.I-4211-=12/2/2017 z 

dnia 18 kwietnia 2018 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie zawiadomienia o 

tocz cym si  post powaniu nadzorczym w sprawie uchwały nr XXXVII/345/2018 Rady Miejskiej w 

Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie okre lenia zasad udzielania dotacji celowej z bud etu 

gminy Prószków na zadania słu ce ochronie powietrza, polegaj ce na trwałej zmianie ogrzewania 

w glowego na proekologiczne.”. 

 

Przewodnicz ca Rady poddała przedstawione autopoprawki pod głosowanie. 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie, jednogło nie 13 głosów „za” przyj ła 

przedstawione autopoprawki do przedło onego porz dku obrad sesji.  

 

Przewodnicz ca Rady odczytała porz dek obrad sesji o nast puj cej tre ci: 

 

3. Przyj cie protokołu XXXVII sesji. 
4. Przyj cie uchwał w sprawach: 
1) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysoko ci opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gmin  Prószków (druk nr 387), 

2) zawarcia umowy o współdziałaniu z gminami: Krapkowice, Chrz stowice, Izbicko, Komprachcice, 

Tarnów Opolski, Turawa w sprawie realizacji zada  z zakresu utrzymania gminnych obiektów i 

urz dze  u yteczno ci publicznej, w tym poprawy efektywno ci energetycznej budynków 

u yteczno ci publicznej (druk nr 388), 

3) wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Prószkowie do Komitetu Rewitalizacji (druk nr 389), 

4) udzielenia dotacji na prace restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, poło onym na obszarze Gminy Prószków (druk nr 390), 

5) przyst pienia Gminy Prószków do realizacji projektu pn. „Bli ej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin 

prze ywaj cych problemy opieku czo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zast pczej – II edycja” 
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 O  

priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, jako Partner Regionalnego O rodka Polityki Społecznej w Opolu (druk nr 391), 

6) zmiany bud etu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018 (druk nr 392), 

7) okre lenia zasad udzielania dotacji celowej z bud etu gminy  Prószków  na zadania słu ce ochronie 

powietrza, polegaj ce na trwałej zmianie ogrzewania w glowego na proekologiczne (druk nr 394). 

5. Sprawozdanie z działalno ci mi dzysesyjnej Burmistrza (druk nr 393). 
6. Rozstrzygni cie nadzorcze Wojewody Opolskiego znak: IN.I.743.24.2018.KD z dnia 3  

kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia niewa no ci uchwały nr XXXVI/321/2018 Rady  
Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków. 

7. Pismo z dnia 12.04.2018 r. ZGKiM sp. z o.o. w Prószkowie w sprawie dost pu do kamery  
monitoruj cej wylot z Oczyszczalni cieków w Prószkowie.  

8. Pismo z dnia 12.04.2018 r. ZGKiM sp. z o.o. w Prószkowie przekazuj ce projekt „Regulaminu 
dostarczania wody i odbioru cieków na terenie Gminy Prószków”.   

9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla gminy Prószków.  
9a.  Pismo znak: NA.I-4211-12/2/2017 z dnia 18 kwietnia 2018 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej  
       Opolu w sprawie zawiadomienia o tocz cym si  post powaniu nadzorczym w sprawie   
       uchwały nr XXXVII/345/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r.  w   
        sprawie okre lenia zasad udzielania dotacji celowej z bud etu gminy Prószków na zadania  
        słu ce ochronie powietrza, polegaj ce na trwałej zmianie ogrzewania w glowego na   
       proekologiczne”. 
10. Dyskusja i wolne wnioski.  
11. Zako czenie obrad.   

 
Przewodnicz ca Rady poddała odczytany porz dek obrad pod głosowanie. 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyj ła porz dek obrad XXXVIII sesji Rady 

Miejskiej, jednogło nie 13głosów „za”. 

 
4. Przyj cie uchwał w sprawach:  

 

1) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysoko ci opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gmin  Prószków, 
 
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 

druku nr 387.  

 

Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały Barbara Dziubałtowska – Dyrektor Biura Obsługi 

O wiaty Samorz dowej w Prószkowie.  

 

Nie było pyta  do projektu uchwały.  

 

Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 

 

Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 

 

Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” podj ła  
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Uchwał  nr XXXVIII/358/2018 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysoko ci opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gmin  
Prószków. 
 

Uchwał  zał cza si  do protokołu. 

 
2) zawarcia umowy o współdziałaniu z gminami: Krapkowice, Chrz stowice, Izbicko, 
Komprachcice, Tarnów Opolski, Turawa w sprawie realizacji zada  z zakresu utrzymania 
gminnych obiektów i urz dze  u yteczno ci publicznej, w tym poprawy efektywno ci 
energetycznej budynków u yteczno ci publicznej, 
 
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 

druku nr 388.  

 

  Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Joanna Łubi ska –Wójcik –    Kierownik 

Referatu Inwestycji.  

 

Nie było pyta  do projektu uchwały.  

 

Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 

 

Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 

 

Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” podj ła  

 

Uchwał  nr XXXVIII/359/2018 
w sprawie zawarcia umowy o współdziałaniu z gminami: Krapkowice, Chrz stowice, 

Izbicko, Komprachcice, Tarnów Opolski, Turawa w sprawie realizacji zada  z zakresu 
utrzymania gminnych obiektów i urz dze  u yteczno ci publicznej, w tym poprawy efektywno ci 
energetycznej budynków u yteczno ci publicznej. 
 

Uchwał  zał cza si  do protokołu. 

 
3) wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Prószkowie do Komitetu Rewitalizacji, 
 
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 

druku nr 389.  

 

Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Joanna Łubi ska –Wójcik – Kierownik   

  Referatu Inwestycji.  

 

Przewodnicz ca Rady poinformowała, e podj cie niniejszej uchwały wymaga wyłonienia w 

głosowaniu dwóch radnych, którzy zostan  członkami Komitetu Rewitalizacji, w zwi zku z czym 

poprosiła o zgłaszanie kandydatur na członków. 

 

Radny Krystian Janikula zaproponował kandydatur  radnej Klaudii Lakwa, która wyraziła zgod  na 

kandydowanie oraz radnego Arnolda Kuca, który równie  wyraził zgod  na kandydowanie.    
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Radna Maria Zdera zaproponowała kandydatur  radnej Barbary Moczko – Niestrój, która wyraziła 

zgod  na kandydowanie.  

 

Radny Teodor Klosa wniósł zapytanie czy w głosowaniu oddaje si  po jednym głosie na ka dego 

kandydata. 

W odpowiedzi Burmistrz wskazała, e ka dy radny mo e odda  2 głosy na zgłoszonych kandydatów, 

co wynika z zapisów projektu uchwały, gdzie wskazuje si  2 przedstawicieli Rady Miejskiej. Burmistrz 

poinformowała, e b d  3 głosowania, po jednym na ka dego z kandydatów, ale ka dy z radnych mo e 

odda  po 1 głosie na 2 kandydatów.  

 

Przewodnicz ca Rady poddała zgłoszone kandydatury pod głosowanie.  

W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie oddała nast puj ce ilo ci głosów na  

   poszczególnych kandydatów: 

- radny Arnold Kuc – 10 głosów „za”,  

- radna Klaudia Lakwa –8 głosów „za”  

- radna Barbara Moczko – Niestrój – 7 głosów „za”. 

 

Przewodnicz ca Rady poinformowała, e w zwi zku z wynikami przeprowadzonego głosowania do 

Komitetu Rewitalizacji zostali powołani radni: 

1. Arnold Kuc. 

2. Klaudia Lakwa. 

 

Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 

 

Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 

 

Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” podj ła  

 
Uchwał  nr XXXVIII/360/2018 

w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Prószkowie do Komitetu 
Rewitalizacji. 
 

Uchwał  zał cza si  do protokołu. 

 
4) udzielenia dotacji na prace restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków, poło onym na obszarze Gminy Prószków, 
 
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 

druku nr 390.  

 

  Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Burmistrz – Ró a Malik.  

 

Nie było pyta  do projektu uchwały.  

 

Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 

 

Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
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Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” podj ła  

 

Uchwał  nr XXXVIII/361/2018 
w sprawie udzielenia dotacji na prace restauratorskie oraz roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, poło onym na obszarze Gminy Prószków. 
 

Uchwał  zał cza si  do protokołu. 

 
5) przyst pienia Gminy Prószków do realizacji projektu pn. „Bli ej rodziny i dziecka – wsparcie 
rodzin prze ywaj cych problemy opieku czo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zast pczej – 
II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014 – 2020 O  priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego O rodka Polityki Społecznej w Opolu, 
 
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 

druku nr 391.  

 

 Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Małgorzata Chrynus – Kierownik    

   Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.  

 

Nie było pyta  do projektu uchwały.  

 

Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 

 

Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 

 

Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” podj ła  

 

Uchwał  nr XXXVIII/362/2018 
w sprawie przyst pienia Gminy Prószków do realizacji projektu pn. „Bli ej rodziny i dziecka – 
wsparcie rodzin prze ywaj cych problemy opieku czo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zast pczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014 – 2020 O  priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego O rodka Polityki Społecznej 
w Opolu. 
 

Uchwał  zał cza si  do protokołu. 

 

 
6) zmiany bud etu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018, 
 
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 

druku nr 392.  
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Przewodnicz ca Rady poinformowała, e do Rady Miejskiej wpłyn ł wniosek Burmistrza w sprawie 

wprowadzenia autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały wprowadzaj cy nast puj ce 

zmiany: 

- W zał czniku nr 1  Wiersze: 

ZWI KSZA SI  BUD ET PO STRONIE WYDATKÓW MAJ TKOWYCH o kwot  167.000,00 
zł 
Dział 600 Transport i ł czno  o kwot  17.000,00 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwot 17.000,00 zł 
Wydatki maj tkowe o kwot  17.000,00 zł 
zmienia si  na: 

ZWI KSZA SI  BUD ET PO STRONIE WYDATKÓW MAJ TKOWYCH o kwot  167.738,00 
zł 
Dział 600 Transport i ł czno  o kwot  17.738,00 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwot 17.738,00 zł 
Wydatki maj tkowe o kwot  17.738,00 zł 
 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska o kwot  120.000,00 
Rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwot 120.000,00 zł 
Wyrazy: Wydatki jednostek bud etowych zmienia si  na Wydatki maj tkowe 

 

Po wierszach: 

Dział 926 Kultura fizyczna o kwot  30.000,00 
Rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwot 30.000,00 zł 
Wydatki maj tkowe o kwot  30.000,00 zł 
Dodaje si : 

ZMNIEJSZA SI  BUD ET PO STRONIE WYDATKÓW MAJ TKOWYCH o kwot  738,00 zł 
Dział 600 Transport i ł czno  o kwot  738,00 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwot 738,00 zł 
Wydatki maj tkowe o kwot  738,00 zł 
 

Przewodnicz ca Rady poddała wniosek Burmistrza o wprowadzenie autopoprawki pod głosowanie. 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” przyj ła 

wniosek Burmistrza o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały przedło onego na druku nr 

392.  

 

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

Burmistrz.  

 

Nie było pyta  do projektu uchwały.  

 

Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 

 

Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 

 

Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” podj ła  

 
Uchwał  nr XXXVIII/363/2018 

w sprawie zmiany bud etu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018. 
 

Uchwał  zał cza si  do protokołu. 
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7) okre lenia zasad udzielania dotacji celowej z bud etu gminy  Prószków  na zadania słu ce 
ochronie powietrza, polegaj ce na trwałej zmianie ogrzewania w glowego na proekologiczne, 
 
Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 

druku nr 394.  

 

Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Joanna Łubi ska – Wójcik – Kierownik 

Referatu Inwestycji Urz du Miejskiego w Prószkowie oraz Zast pca Burmistrza Anna Wójcik.  

 

Nie było pyta  do projektu uchwały.  

 

Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 

 

Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 

 

Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” podj ła  

 

Uchwał  nr XXXVIII/364/2018 
w sprawie okre lenia zasad udzielania dotacji celowej z bud etu gminy  Prószków  na 

zadania słu ce ochronie powietrza, polegaj ce na trwałej zmianie ogrzewania w glowego na 
proekologiczne. 
 

Uchwał  zał cza si  do protokołu. 

 

5. Sprawozdanie z działalno ci mi dzysesyjnej Burmistrza. 
 

Sprawozdanie zostało przedło one Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 

druku nr 393. 

 

Nie było pyta  do sprawozdania.  

 
6. Rozstrzygni cie nadzorcze Wojewody Opolskiego znak: IN.I.743.24.2018.KD z dnia 3 kwietnia 

2018 r. w sprawie stwierdzenia niewa no ci uchwały nr XXXVI/321/2018 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków. 

 
Przewodnicz ca Zarz du Jednostki Pomocniczej Miasta Prószków El bieta Moczko zło yła zapytanie co 

spowodowało, e Wojewoda Opolski uniewa nił uchwał  dot. Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Miasta Prószkow. 

W odpowiedzi Burmistrz wskazała, e Wojewoda Opolski pomimo wyja nie  składanych przez gmin  

Prószków uznał, e nieprawidłowo ci w uchwale, wskazane w przedmiotowym Rozstrzygni ciu 

Nadzorczym s  na tyle powa ne, e s  podstaw  do jej uniewa nienia.  Burmistrz wskazała tak e, e w 

zwi zku z konieczno ci  rozwi zania tej kryzysowej sytuacji Gmina zorganizowała spotkania m.in. z 

przedstawicielami Uniwersytetu Opolskiego oraz słu bami Wojewody Opolskiego, tak aby gmina nie 

była przeszkod  dla realizacji projektu Uniwersytetu Opolskiego na Pomologii. Burmistrz 

poinformowała, e po skonsultowaniu si  ze słu bami Wojewody Opolskiego ponownie została 

wdro ona procedura dotycz ca uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Prószków. Burmistrz wskazała tak e, e projekt nowego planu został ju  wyło ony do 
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publicznego wgl du, a gmina zatrudniła dodatkowego urbanist , który b dzie nadzorował procedur  jego 

wprowadzania oraz zapisy Planu. Burmistrz podkre liła, e po konsultacjach z Uniwersytetem Opolskim 

ustalono, e obecne uruchomienie procedury przyj cia nowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Prószkowa i przyj cie nowej uchwały w sprawie odb dzie si  w takim terminie, e nie b dzie to 

przeszkod  dla Uniwersytetu w realizacji projektu dotycz cego Pomologii.  

 

7. Pismo z dnia 12.04.2018 r. ZGKiM sp. z o.o. w Prószkowie w sprawie dost pu do kamery  
monitoruj cej wylot z Oczyszczalni cieków w Prószkowie.  

 
Nie było pyta  do pisma. 

 
8. Pismo z dnia 12.04.2018 r. ZGKiM sp. z o.o. w Prószkowie przekazuj ce projekt „Regulaminu 

dostarczania wody i odbioru cieków na terenie Gminy Prószków”.   
 
Nie było pyta  do pisma.   

 

9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla gminy Prószków. 
 
Nie było pyta  do Oceny.   

 
9a. Pismo znak: NA.I-4211-12/2/2017 z dnia 18 kwietnia 2018 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej      
w Opolu w sprawie zawiadomienia o tocz cym si  post powaniu nadzorczym w sprawie  uchwały 
nr XXXVII/345/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r.  w  sprawie okre lenia 
zasad udzielania dotacji celowej z bud etu gminy Prószków na zadania słu ce ochronie powietrza, 
polegaj ce na trwałej zmianie ogrzewania w glowego na  proekologiczne”. 
 

Nie było pyta  do Pisma.  

 

10.Dyskusja i wolne wnioski.  
 
Radny Konrad Witek zło ył wypowied , w której wskazał, e na ul. Ogrodowej i Szkolnej w Górkach 

samochody zamiast na posesjach parkuj  na chodniku, przez co utrudniony jest w tym rejonie przejazd. 

Wskazał, e parkuj ce samochody niszcz  chodniki i eby gmina sprawdziła t  spraw .  

W odpowiedzi Burmistrz podkre liła, e przypadki zastawiania ulicy b d  niszczenia chodnika nale y 

zgłasza  na Policj . 

 

Radny Arnold Kuc zgłosił wniosek aby w Prószkowie przy zje dzie na Star  Ku ni , na terenie 

gminnym na cz ci istniej cego tam ogrodu, wykona  parking dla mieszka ców. 

W odpowiedzi Burmistrz wskazała, e gmina si  zajmie t  spraw , ale podkre liła, e nie jest pewne 

czy na wykonanie parkingu w tym miejscu zgodzi si  Zarz d Dróg Wojewódzkich w Opolu.  

 

Sołtys Nowej Ku ni Damian Kaleta zgłosił:  

- e na nowo wykonanej cie ce przy Stawie Nowoku nickim przepełniaj  si  kubły na mieci przez co 

zaczynaj  one zalega  po bokach cie ki, 

- e w rowie przy ul. Słonecznej w Nowej Ku ni pojawiaj  si  nieczysto ci i z informacji uzyskanej od 

mieszka ców, w tym miejscu jest za wysoka woda gruntowa przez co zakłócone jest działanie 

istniej cych tam przydomowych oczyszczalni cieków.  

W odpowiedzi Burmistrz wskazała, e nie mo e by  takiej sytuacji w której nieczysto ci dostaj  si  do 

rowów. Podkre liła, e je eli rozwi zanie z przydomow  oczyszczalni  cieków nie zdaje egzaminu to 

wtedy mieszka cy powinni zamontowa  szczelne szamba wybieralne i szambo wywozi  na 
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oczyszczalni  cieków. Burmistrz poinformowała równie , e gmina przeprowadzi kontrol  w tej 

sprawie.  

 

Radny Paweł Piechaczek zło ył wypowied  w której poinformował, e mieszka cy ul. Wolno ci w 

linicach pytaj  kto ma nadzór nad t  inwestycj  oraz jaki jest termin zako czenia tej inwestycji.  

W odpowiedzi Burmistrz poinformowała, e nadzór sprawuj  zatrudnieni przez gmin  Prószków 

Inspektorzy Nadzoru, specjalizuj cy si  w poszczególnych bran ach wyst puj cych na tej budowie.  

Burmistrz poinformowała tak e, e termin wykonania inwestycji okre lony w zawartej umowie to 180 

dni, a wykonawc  inwestycji b dzie Gminne Przedsi biorstwo Wielobran owe i poprosiła obecnego na 

sesji Prezesa Przedsi biorstwa – Gerarda Cebul  o przekazanie informacji dotycz cych realizacji 

omawianej inwestycji.  

Prezes Gerard Cebula potwierdził wskazany termin realizacji inwestycji i poinformował, e prace 

zgodnie z harmonogramem rusza od kwietnia br. Poinformował, e w ramach inwestycji w pierwszej 

kolejno ci b dzie realizowany zakres wodoci gowo – kanalizacyjny oraz elektryka, a z pocz tkiem maja 

rozpoczn  si  prace ziemne dotycz ce podbudowy drogi.  

 

Przewodnicz ca Zarz du Miasta Prószkowa El bieta Moczko zgłosiła 4 nierówno osadzone korytka 

deszczowe na ul. Osiedle w Prószkowie, w miejscu gdzie niedawno był kładziona kostka brukowa.  

 

Sołtys Folwarku Tadeusz Wieszala zło ył wypowied  dotycz c  złego stanu mostków i przepustów na 

drogach i rowach polnych, wskazuj c, e cz sto trudno jest ustali  kto jest wła cicielem takiego mostku, 

a przez to kto ma taki mostek naprawia . Nast pnie zgłosił aby gmina sprawdziła uszkodzony mostek 

na drogach polnych pomi dzy Folwarkiem, a Winowem.  

W odpowiedzi Zast pca Burmistrza Anna Wójcik wskazała, e pracownicy gminy musz  sprawdzi  ten 

mostek na mapach i wtedy b dzie wiadomo czy nale y do gminy tak aby podj  dalsze kroki w kierunku 

załatwienia sprawy.  

 

Radny Teodor Klosa zgłosił wniosek aby gmina wystosowała pismo do Wód Polskich w sprawie 

konieczno ci wyczyszczenia Prószkówki na wysoko ci wsi Przysiecz i Ligota Prószkowska.  

Dodatkowo radny Teodor Klosa zło ył zapytanie jak wygl da sprawa usuni cia wysepki na ulicy 

Wi niowej w Ligocie Prószkowskiej.  

W odpowiedzi Burmistrz omówiła procedur , która doprowadziła do umiejscowienia wysepki oraz 

ponown  procedur  zmierzaj c  do jej usuni cia, czego ch  wyrazili mieszka cy Ligoty Prószkowskiej 

na zebraniu wiejskim. Burmistrz podkre liła, e likwidacja tej wysepki wymaga zgody Komisji 

Bezpiecze stwa w Opolu, a ta wymaga aby dla takiego zadania wykona  projekt likwidacji. W zwi zku 

z czym gmina musi zleci  wykonanie takiego projektu i dopiero po jego zatwierdzeniu przez Komisj  

Bezpiecze stwa b dzie mo na zleci  rzeczow  likwidacj  tej wysepki.  

 

Sołtys Przysieczy Krzysztof Lellek zło ył wypowied  dotycz c  wykonania, zgłaszanego na zebraniu 

wiejskim, przej cia dla pieszych koło Ko cioła w Przysieczy, wskazuj c, e inwestycja ta miała by  

realizowana w momencie jak pozwol  na to warunki atmosferyczne, a wi c mo na by ju  zacz  

wykonywa  to zadanie.  

W odpowiedzi Burmistrz wskazała, e wniosek jest realizowany, ale wi e si  to z podobn  procedur  

jak przy likwidacji wysepki w Ligocie Prószkowskiej. Na posadowienie pasów musi wyrazi  zgod  

Komisja Bezpiecze stwa w Opolu i dopiero po zako czeniu całej procedury gmina zleci wykonanie 

tych pasów.  

 

Przewodnicz ca Zarz du Jednostki Pomocniczej Miasta Prószków El bieta Moczko gdzie mo na 

zapozna  si  z list  projektów zgłoszonych do bud etu obywatelskiego miasta Prószkowa.  
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W odpowiedzi Zast pca Burmistrza Anna Wójcik wskazała, ze na stronie internetowej, jak równie  w 

Urz dzie Miejskim w Prószkowie oraz w O rodku Kultury i Sportu w Prószkowie. Dodatkowo 

wskazała, e jeden zgłoszony wniosek nie została zakwalifikowany bo nie spełnił wymogów 

formalnych.      

 

11.Zako czenie obrad.   
 

Przewodnicz ca Rady zamkn ła obrady sesji o godz. 10.15 słowami: „zamykam obrady sesji Rady 

Miejskiej w Prószkowie”. 
 

Na tym protokół zako czono.  

 

 

Protokołował:                          Przewodnicz cy Rady 

   

 

Adam Wrze niewski       Klaudia Lakwa 

 
      

 


