Rada Miejska w Prudniku
Radni-Sesja

Protokół nr IX/2019
IX Sesja w dniu 29 kwietnia 2019
Obrady rozpoczęto 29 kwietnia 2019 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 16:30 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 20 członków.
/lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu/
/lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu/
Obecni:
1. Teresa Barańska
2. Zygmunt Bochenek
3. Rafał Bolibrzuch
4. Ryszard Czeczel
5. Josel Czerniak
6. Andrzej Gajewski
7. Alicja Isalska
8. Zbigniew Kosiński
9. Marcin Krasoń
10. Katarzyna Licznar
11. Paweł Licznar
12. Ludmiła Lisowska
13. Edward Mazur
14. Stanisław Mięczakowski
15. Edward Mróz
16. Urszula Rzepiela
17. Zygmunt Trojniak
18. Jacek Urbański
19. Tomasz Wisła
20. Arkadiusz Zaczyński
21. Zofia Zeprzałka-Krzemień
1. Sprawy organizacyjne:
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Prudniku Alicja Isalska, przywitała
radnych i zaproszonych gości.
W momencie otwarcia w obradach uczestniczyło 19 radnych Rady Miejskiej w Prudniku, co
stanowi wymagane kworum.
2) Przyjęcie protokołu z VIII sesji
Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem czy ktoś ma uwagi do protokołu nr VIII/2019,
który był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. W związku z brakiem uwag, podała
pod głosowanie przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 marca
2019 r.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Katarzyna Licznar, Ludmiła Lisowska,
Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański,
Tomasz Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (3)
Teresa Barańska, Paweł Licznar, Urszula Rzepiela
W związku z powyższym głosowaniem protokół nr VIII/2019 z sesji Rady Miejskiej w
Prudniku z dnia 28 marca 2019 r. został przyjęty.
2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami. W związku
z nieobecnością Burmistrza Grzegorza Zawiślaka, Zastępca Burmistrza Jarosław
Szóstka przedstawił informację z działalności Burmistrza za okres od 28 marca 2019 r.
do 28 kwietnia 2019 r. o następującej treści:
1. Choć od dzisiaj w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik odbywają się planowane
zajęcia edukacyjne, chciałbym przypomnieć kalendarium zdarzeń towarzyszących protestowi
nauczycieli, który miał miejsce również na terenie Gminy Prudnik.
Do strajku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Prudnik w dniu 10 kwietnia
przystąpiło 187 nauczycieli. Tylko Zespół Szkolno Przedszkolny w Szybowicach nie
przystąpił do strajku. Biorąc pod uwagę trudną sytuację rodziców dzieci uczęszczających do
naszych szkół, postanowiłem o uruchomieniu działalności wszystkich świetlic
środowiskowych w godzinach, w których mogły zająć się opieką nad dziećmi. Również
Prudnicki Ośrodek Kultury podjął pracę z dziećmi w godzinach dopołudniowych we
wszystkich placówkach POK, w których odbywały się zajęcia warsztatowe min.: plastyczne,
taneczne, muzyczne, spotkania edukacyjne z przedstawicielami prudnickich policjantów,
leśników, strażaków, projekcje filmów krajoznawczych prudnickich turystów.
Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że w tym trudnym czasie udało się zapewnić
opiekę i bezpieczeństwo części naszych dzieci - składam serdeczne podziękowania.
2. Otrzymałem od Zarządów Spółek gminnych, do których się zwróciłem - plany ich działania
na najbliższą perspektywę oraz wizję ich rozwoju. Są to bardzo interesujące dokumenty
wymagające moim zdaniem doprecyzowania szczegółowych celów działania. Jednak już dziś
mogę powiedzieć, że realnie przedstawia się możliwość rozwoju budownictwa
mieszkaniowego na bazie naszego TBS. Przedstawiony plan uwzględnia szereg uwarunkowań
naszej gminy, a moja korekta będzie dotyczyć przyspieszenia jego realizacji o 1 rok. Pewną
zmianę planu w zakresie udziału Zakładu Energetyki Cieplnej w likwidacji niskiej emisji w
zabudowie wielorodzinnej chciałbym uzgodnić z Prezesem tej Spółki. Oddzielnym tematem
jest kwestia związana z planami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, jednak w tym przypadku
postanowiłem poczekać na rezultaty pracy komisji doraźnej Rady Miejskiej. Dopiero po
analizie ustaleń tej komisji ustalę z Prezesem Spółki zamierzenia związane z kanalizowaniem
wsi Gminy Prudnik, ale również z modernizacją urządzeń wodnych i kanalizacyjnych na
osiedlu Wyszyńskiego, które po wielu latach, a można powiedzieć nawet po kilkunastu latach

sporów stały się własnością ZWiK Prudnik. Pewne spostrzeżenia organizacyjne mam w
związku z funkcjonowaniem Zakładu Usług Komunalnych. Przypomnę, że rok temu do
Spółki została włączona działalność byłego Zarządu Budynków Komunalnych. Dostrzegam,
że struktura spółki jest niewydolna i wymaga natychmiastowych zmian organizacyjnych.
Ponadto uznając nowe wyzwania, które stawiam przed Zarządami Spółek, postanowiłem
dokonać zmian w składach Rad Nadzorczych Spółek, i tak powołałem:
- Pana Leszka Krzysztofczyka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prudnickiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
- Panią Małgorzatę Swoboda - Kałużę na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Zakładu
Energetyki Cieplnej Prudnik,
- Pana Zygmunta Gacka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładu Usług
Komunalnych,
- Pana Andrzeja Kosińskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakład Wodociągów i
Kanalizacji.
W większości przypadków zmiany w Radach Nadzorczych odbyły się poprzez zmiany
pomiędzy poszczególnymi radami. Ale ogłosiłem też publiczny nabór kandydatów do rad, na
który odpowiedziało 3 kandydatów. Biorąc pod uwagę doświadczenie osób oraz ich dorobek
zawodowy postanowiłem powołać 2 osoby do nowych składów rad.
Do jednostek organizacyjnych gminy o plan działania zwróciłem się do tej pory tylko do
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dokument jest analizowany, jednostka realizuje swoje zadania
związane z administrowaniem obiektami oraz realizacją harmonogramu imprez w
perspektywie bliższej i dalszej. Pozostałe jednostki organizacyjne i instytucje kultury zostaną
zobowiązane do złożenia planów w najbliższych dniach.
3. W dniu 16 kwietnia br. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał wyboru projektu
(spośród złożonych listopadzie roku ubiegłego), który otrzyma dofinansowanie w ramach
poddziałania 3.1.1. Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Informuję, że projekt pt. „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie
Południowym”, którego jednym z partnerów jest Gmina Prudnik uzyskał na etapie oceny
merytorycznej notę bliską ideału otrzymując aż 94,19% maksymalnej, możliwej do zdobycia
ilości punktów.
Projekt, który uzyskał tak wysoką punktację jest projektem partnerskim czterech Gmin:
Prudnik, Głuchołazy, Biała oraz Otmuchów gdzie Gmina Głuchołazy przyjęła na siebie
obowiązki Lidera projektu.
Koszt całkowity projektu czterech partnerów opiewa na wartość 13 703 284,40 zł. przy
kwocie pozyskanego dla czterech partnerów dofinansowania w wysokości 5 735 422,92 zł.
Gmina Prudnik w ramach zatwierdzonego do dofinasowania projektu zrealizuje zadanie
polegające na przebudowie płyty oraz dworca autobusowego w Prudniku w formule
„zaprojektuj i wybuduj” i zadanie to wsparte zostanie uzyskanym przez projekt
dofinansowaniem w kwocie 1 437 014,27 zł.
Realizacja części projektu odnoszącego się do naszej Gminy tj w zakresie obejmującym
przebudowę istniejącej płyty dworcowej oraz budowę nowego dworca autobusowego w
Prudniku zaplanowana została - w zaakceptowanym projekcie - na okres do końca II kwartału
2021 roku.
4. Trwają rozmowy związane z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego na
terenie Gminy Prudnik i powiatu prudnickiego po 1 lipca br., czyli po dniu wygaszenia tej
działalności przez spółkę ARRIVA. Rozmowy prowadzone są z inicjatywy władz powiatu
prudnickiego z PKS Głubczyce, który oferuje za odpłatnością realizację przewozów w tym
szkolnych na terenie gminy i powiatu prudnickiego. Równolegle o zezwolenie na
prowadzenie publicznego transportu wystąpił PKS Opole, który na trasie Opole – Prudnik -

Głuchołazy planuje przewozy oraz na trasie z Niemodlina, przez Korfantów, Śmicz i
Czyżowice do Prudnika.
Spotkałem się również z Zarządem PKS Nysa, który na trasie Nysa Prudnik, zamierza
uruchomić 6 par kursów. Ostateczne decyzje w zakresie publicznego transportu zbiorowego
na terenie Gminy Prudnik zapadną w miesiącu maju.
Jak informowałem wcześniej planuję również ogłoszenie przetargu na świadczenie usług
komunikacji miejskiej na terenie Prudnika. Arriva będzie świadczyła te usługi do końca
kwietnia, a od 1 maja do końca czerwca, jako podwykonawca komunikację miejską w
Prudniku będzie realizował PKS Opole. Od 1 lipca będzie to wykonawca wyłoniony w
przetargu.
Zarząd Arriva Bus Transport Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ogłosił zaproszenie do
rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości Spółki Arriva, zlokalizowanej przy ul.
Kościuszki 74 w Prudniku – w przeszłości baza PKS obecnie ARRIVY. Rokowania
dotyczyły sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu to jest działki nr ew.:
2563/55 o powierzchni 0,8374 ha wraz z prawem własności budynków, budowli i
urządzeń zlokalizowanych na ww. gruncie. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach
było złożenie pisemnego zgłoszenia w terminie do dnia 1 kwietnia 2019 roku.
Nieruchomość obejmuje samoobsługową stację paliw, stację kontroli pojazdów, myjnię
pojazdów ciężarowych, zaplecze warsztatowe i zaplecze administracyjne.
Nie odpowiedziałem w terminie na ogłoszone zaproszenie, jednak w terminie późniejszym
przesłałem do Zarządu Spółki informację o zainteresowaniu tą nieruchomością.
Zostałem zaproszony na rokowania w Warszawie w dniu 12 kwietnia. Przedstawiłem
możliwości gminy w tym przede wszystkim fakt, że wydatek ten jest nieplanowany w roku
budżetowym a zakup nieruchomości byłby możliwy tylko w przypadku, gdy nabycie będzie
atrakcyjne dla gminy Prudnik. Przede wszystkim wskazałem, że oprócz ceny istotny będzie
ratalny system sprzedaży uwzględniający od 4 do 5 rat. Ponadto gmina zleci na swój koszt
wycenę nieruchomości. Ostateczne decyzje w sprawie podjęcia negocjacji będą możliwe po
zajęciu stanowiska przez Radę Miejską.
5. W związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. wyborami do Parlamentu
Europejskiego na terenie Gminy Prudnik wybory odbędą się w 23 stałych obwodach
głosowania. W porównaniu do dotychczasowych siedzib zmieni się jedynie siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej w Niemysłowicach, która będzie miała miejsce w Centrum
Sportowym.
Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie utworzenia odrębnych
obwodów głosowania obwody te zostały utworzone w :
Prudnickim Centrum Medycznym, Domu Pomocy Społecznej w Prudniku, Zakładzie Karnym
w Nysie Oddziale Zewnętrznym w Prudniku oraz w Domu Św. Jana Bożego w Prudniku.
6. W ubiegłym tygodniu Dyrektor Oddziału ZUS Opole, poinformował mnie, że zapadły
ostateczne ustalenia odnośnie dostosowania siedziby oddziału ZUS w Prudniku przy ulicy
Powstańców do zmienionych standardów Zakładu. Wobec powyższego siedziba oddziału
pozostaje niezmieniona, a co ważniejsze również zakres jej działania , jak i obsada kadrowa.
Powyższa decyzja obowiązuje na najbliższe 5 lat.
7. Od 12 do 15 kwietnia 2019 r. w wizycie partnerskiej w Nadwornej w delegacji naszego
miasta uczestniczył Pan Jarosław Szóstka Zastępca Burmistrza oraz Wanda Jakimko reprezentująca Klub "Kresowiak", Zbigniew Lachowicz - Dyrektor Cechu Rzemieślników i
Przedsiębiorców w Prudniku, Bartłomiej Lewandowski - właściciel firmy Lew-Trans oraz
Małgorzata Halek-Malinowska - Kierownik Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik.
Przed zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi w ramach akcji "Zajączek" klub Kresowiak
od 20 lat wspiera wychowanków Domu Małego Dziecka, pacjentów szpitala dziecięcego,
uczniów szkół w Nadwórnej i Pasiecznej oraz wiernych z Parafii Katolickiej Polaków,

przekazując im artykuły żywnościowe, środki czystości oraz polskie książki. Akcję jak co
roku wsparły szkoły z terenu powiatu prudnickiego, przedsiębiorcy, jednostki gminne oraz
mieszkańcy Prudnika.
W trakcie pobytu Zastępca Burmistrza Prudnika oraz Zinovij Andrijovicz - Mer Nadwórnej
wzięli udział w oficjalnym spotkaniu przedstawicieli miast partnerskich, w trakcie którego
podsumowano dotychczasowe działania realizowane w latach ubiegłych. Przedstawiciele obu
miast ustalili propozycję współpracy na rok 2019 w różnych dziedzinach życia społecznego,
w szczególności na płaszczyźnie kultury, wymiany młodzieży szkolnej, pomocy materialnej
dla dzieci ze szkół i mieszkańców Nadwórnej w ramach akcji "Zajączek" i "Mikołaj".
Delegacja Prudnika złożyła również kwiaty i zapaliła znicz pod pomnikiem Bohaterów II
Żelaznej Brygady Poległym w 1914 r. w Nadwórnej.
8. 15 kwietnia 2019 r. sołtys wsi Szybowice Damian Szepelawy wyróżniony został "Opolską
Gwiazdą Europy" podczas Gali "15 lat opolskiej wsi w Unii Europejskiej". To wyróżnienie
przyznane zostało przez Marszałka Województwa Opolskiego dla najaktywniejszych
mieszkańców obszarów wiejskich oraz producentów rolnych, którzy z sukcesem pozyskiwali
fundusze unijne.
Opolską Gwiazdą Europy otrzymała również Gmina Prudnik. W dniu 24 kwietnia 2019 r.
odbyła się gala Partnerstwo bez granic – Opolskie 15 lat w UE podczas której zostały
wyłonione najlepsze i najciekawsze projekty realizowane z partnerami zagranicznymi oraz
najaktywniejsze samorządy, jednostki pozarządowe oraz instytucje otoczenia biznesu.
Opolska Gwiazda Europy została przyznana Miastu i Gminie Prudnik za aktywność we
współpracy z partnerami zagranicznymi.
Podczas uroczystej Gali został również rozstrzygnięty konkurs Partnerstwo bez granic.
Wyróżnienie w kategorii instytucje otrzymał Prudnicki Ośrodek Kultury za inicjatywę
"Zabawne pogranicze", realizowany w partnerstwie z MIKSS Krnov.
9. 17 kwietnia 2019 r. w Jeseniku odbyła się konferencja podsumowująca najciekawsze
projekty realizowane ze środków Euroregionu Pradziad. Spośród 255 beneficjentów całego
programu wyróżniona została Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik za aktywny udział
w realizację projektów polsko-czeskich. Wśród nagrodzonych znaleźli się również: Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku, Dom Pomocy Społecznej, Gminne Centrum
Kultury w Białej oraz LKS Zarzewie Prudnik.
10. Zgodnie z panem budżetu na 2019 rok wdrożono lub rozstrzygnięto następujące
procedury zamówień publicznych:
1) rozstrzygnięto przetarg na zakup energii elektrycznej dla Gminy Prudnik oraz jednostek
organizacyjnych i spółek gminy. Jak wspominałem w ubiegłym miesiącu wzrost opłat wynosi
blisko 50%. Trwa procedura podpisania umowy.
2) rozstrzygnięto przetarg na budowę IV etapu drogi ulicy Przemysłowej w Prudniku. Umowę
zawarto z Technical Solutions Sp. z o.o. z Kędzierzyna-koźla. Kwota umowy 1 606 312,89 zł.
rozstrzygnięto przetarg na remonty dróg gminnych. Umowę zawarto z Ryszardem Kędziorem
z Nowej Wsi Małej prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług
Budowlanych, Drogowych i Projektowych. Kwota umowy 234 776,25 zł.
3) otwarto oferty w przetargu na dostawę oprogramowania i sprzętu komputerowego w
zakresie rozbudowy systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Prudniku. Projekt dot. wzrostu
jakości usług administracyjnych realizowany jest wspólnie z gminami: Dzierżoniów,
Kluczbork, Kędzierzyn-Koźle, Namysłów i Prudnik. Projekt realizowany jest ze środków
Unii Europejskiej. Na zakres określony w projekcie dla Gminy Prudnik wpłynęła jedna oferta.
4) ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych w Gminie Prudnik. Otwarcie ofert odbędzie się 17 maja 2019 r.
5) ogłoszono przetarg na budowę drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich.
Otwarcie ofert odbędzie się 13 maja 2019 r.

3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy
sesjami
Przewodnicząca Rady przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 28 marca
2019 r. do 28 kwietnia 2019 r. o następującej treści:
1. W dniu 01 kwietnia 2019 r. zgodnie z postanowieniami § 23 Statutu Gminy Prudnik oraz
ustawą o samorządzie gminnym przekazałam Burmistrzowi Prudnika uchwały Rady Miejskiej
w Prudniku podjęte na VIII sesji Rady z dnia 28 marca 2019 r., celem przekazania ich do
Wojewody Opolskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
2. Dnia 01 kwietnia 2019 r. zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 6 ustawy o samorządzie
gminnym przekazałam Burmistrzowi Prudnika interpelacje i zapytania radnych Rady
Miejskiej w Prudniku złożone na VIII sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2019 r.
3. Przypominam o konieczności złożenia oświadczenia majątkowego przez radnych. Zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z art. 24h ust. 4
oświadczenia majątkowe są składane przez radnych co roku do dnia 30 kwietnia, według
stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
4.

Odpowiedzi

na
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Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania przedstawił Zastępca Burmistrza Jarosław
Szóstka.
Zastępca Burmistrza Jarosław Szóstka udzielił odpowiedzi na następujące interpelacje i
zapytania:
1) Andrzej Gajewski
dot. wprowadzenia e-faktur przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
/treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 3 do protokołu/
2) Andrzej Gajewski
dot. opłat abonamentowych należnych za gotowość dostarczania wody w ZWiK Prudnik
/treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 4 do protokołu/
3) Andrzej Gajewski
dot. usunięcia gałęzi z przydrożnych rowów pomiędzy Szybowicami a Wierzbcem
/treść przekazania stanowi załącznik nr 5 do protokołu/
4) Zofia Zeprzałka-Krzemień
dot. przycięcie gałęzi drzew przy ul. Staszica
/treść interpelacji stanowi załącznik nr 6 do protokołu/
5) Zofia Zeprzałka-Krzemień
dot. sprzątania części ul. Piastowskiej
/treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 7 do protokołu/
6) Zofia Zeprzałka-Krzemień
dot. montażu koszy na śmieci przy ul. Poniatowskiego
/treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 8 do protokołu/

7) Zofia Zeprzałka-Krzemień
dot. ufundowania przez gminę i mieszkańców grobowca dla Filipa Roboty
/treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 9 do protokołu/
8) Zygmunt Trojniak
dot. funkcjonowania budynków w Wieszczynie i przy ul. Armii Krajowej
/treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 10 do protokołu/
9) Josel Czerniak
dot. Cmentarza Żydowskiego w Prudniku
/treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 11 do protokołu/
10) Katarzyna Licznar
dot. placu zabaw przy ul. Szpitalnej i Kościuszki
/treść interpelacji stanowi załącznik nr 12 do protokołu/
11) Katarzyna Licznar
dot. powoływania członków Rejonowych Komisji Konkursowych na szczeblu gminnym i
powiatowym
/treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 13 do protokołu/
12) Paweł Licznar
dot. odbierania odpadów BIO
/treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 14 do protokołu/
13) Arkadiusz Zaczyński
dot. braku miejsc parkingowych dla pracowników Spółdzielni Pionier w Prudniku i
pobliskich mieszkańców oraz wykonania utwardzenia terenu przy ul. Wańkowicza
/treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 15 do protokołu/
14) Zygmunt Bochenek
dot. działki za garażami przy ul. Soboty
/treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 16 do protokołu/
15) Zygmunt Bochenek
dot. terenu pod cmentarz komunalny przy ul. Jesionkowej
/treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 17 do protokołu/
16) Zygmunt Bochenek
dot. zorganizowania punktu w Prudniku gdzie osoby bezdomne mogłyby się wykąpać
/treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 18 do protokołu/
17) Edward Mazur
dot. wprowadzenia ograniczenia parkowania samochodów przy ul. Podgórnej w Prudniku
/treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 19 do protokołu/
18) Jacek Urbański
dot. Pomnika Ofiar „Marszu Śmierci” usytuowanego na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku
/treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 20 do protokołu/

19) Jacek Urbański
dot. dystrybucji artykułów żywnościowych dla osób potrzebujących takiej formy wsparcia
/treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 21 do protokołu/
Przewodnicząca Rady Miejskiej Alicja Isalska przywitała Burmistrza Prudnika Grzegorza
Zawiślaka, który dołączył do obrad sesji Rady Miejskiej w Prudniku. Następnie zwróciła się z
zapytaniem do radnych czy ktoś chciałby się odnieść do odpowiedzi na interpelacje i
zapytania.
Głos zabrał Radny Zygmunt Trojniak, który odniósł się do odpowiedzi na swoją
interpelację dotyczącą budynku po Gimnazjum nr 1 w Prudniku. Radny poprosił o
uszczegółowienie czy w obiekcie stworzona zostanie nowa jednostka oświatowa czy
usytuowane tam będą klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Prudniku. Radny zwrócił się również
z zapytaniem jakich zasad zamiany budynków Schroniska w Wieszczynie a Szkoły
Zawodowej przy ul. Podgórnej Gmina nie akceptuje.
Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak przeprosił za swoje spóźnienie na sesję,
uzasadniając je udziałem w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pradziad, które odbyło się w Chrząszczycach.
Burmistrz odpowiedział na zadane pytanie informując, że budynek przy ul. Armii Krajowej
będzie funkcjonował jako element Zespołu Szkół nr 1 i będą tam uczęszczali na zajęcia
uczniowie klas IV-VIII. Odnośnie pytania dotyczącego zamiany obiektów, uważa że plan
przekazania był niezasadny. Uzasadnił swoją odpowiedź, tym że po pierwsze w chwili
podejmowania uchwały nie było zgody kuratora oświaty na przeniesienie szkoły zawodowej,
a po drugie nie znane były koszty remontu obiektu. Poinformował, że powołana została
komisja, która wyraziła opinię, że budynek przy ul. Podgórnej nie spełnia wymagań aby
mogła powstać tam szkoła podstawowa (brak odpowiedniej ilości klas oraz stołówki). Koszty
dostosowania obiektu szacowane są na ok. 3 mln złotych. Poinformował, że nie wycofuje się
z woli rady, ale radzi wstrzymać się na chwilę obecną z zamianą. Burmistrz radzi aby
pochylić się nad zasadnością zamiany i proponuje aby zastanowić się czy lepiej zainwestować
w budowę nowego obiektu czy włożyć pieniądze w rozbudowę tego budynku.
Radna Zofia Zeprzałka-Krzemień odniosła się do odpowiedzi na złożoną interpelację dot.
sprzątania części ul. Piastowskiej. Cieszy się, że część problemów gmina jest w stanie
rozwiązać, niestety teren prywatny szpeci okolicę i jest przejawem niechlujstwa. Radna
zastanawia się czy kiedyś będzie możliwość aby wymusić na właścicielach obowiązek
zabezpieczania i sprzątania terenów prywatnych.
Radna zapytała dlaczego nie została odczytana odpowiedź na interpelację dot. montażu
oświetlenia przy ul. Dąbrowskiego. Odczytała jej treść i treść udzielonej pisemnie
odpowiedzi. Nie zgadza się z odpowiedzią i uważa, że należy wykonać to oświetlenie jak
najszybciej. Nie powinno odkładać się na lata następne spraw drobnych, jednak pilnych, a za
taką uważa montaż tego oświetlenia.
Burmistrz Prudnika zakomunikował, że odpowiedź nie została odczytana, gdyż był to
wniosek a nie interpelacja czy zapytanie. Poinformował, że cały czas informuje, że w tym
roku realizuje budżet, który był zaplanowany przez jego poprzednika i poprzednią Radę
Miejską. Stwierdził, że w roku ubiegłym Rada Miejska zgłaszała problemy, które zostały
wprowadzone do budżetu i są obecnie realizowane. Odniósł się do stwierdzenia radnej, że jest
to drobna inwestycja, jednak takich interpelacji na drobne kwoty jest bardzo dużo i każdy
radny takie składa. Stwierdził, że z tych drobnych kwot robi się konkretna suma.
Poinformował, że na chwilę obecną nie ma środków w budżecie, które pozwalałyby na
wykonanie tego zadania, jednak jeżeli takowe się pojawią, to obiecuje że pochyli się nad tym
problemem.

Radny Zygmunt Bochenek odniósł się do odpowiedzi na złożoną przez siebie interpelację
dotyczącą planowanej budowy cmentarza przy ul. Jesionkowej. Radny obawia się, że może
dojść do sytuacji, że zbiornik odparowujący wodę, który ma powstać w najniższym punkcie
obiektu, przy większej ilości wód nie spełni swojego zadania. Może to prowadzić do
zagrożenia we wsi Jasiona. Radny uważa, że należy brać pod uwagę różne aspekty.
Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak zakomunikował, że teren ten został przekazany
Gminie w konkretnym celu, a zmiana wykorzystania będzie prowadzić do konieczności
zwrotu obszaru. Burmistrz nie widzi przeszkód, aby wykonać ponownie ekspertyzę, jeśli jest
taka wola Rady.
Radny Zygmunt Bochenek zakomunikował, że nie uważa że lokalizacja jest zła, jedynie
zastanawia się czy zbiornik, o którym mowa, zda egzamin.
Naczelnik Wydziału Inwestycji Renata Heda wyjaśniła, że dokumentacja wykonana ok. 10
lat temu jest zdezaktualizowana. Poinformowała, że gmina w niedługim czasie zamierza
podejść do opracowania nowej dokumentacji. Wyraziła chęć współpracy z radnymi,
zwłaszcza członkami Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa, tak
aby cmentarz mógł być wykonany w formie i kształcie spełniającym wszystkie oczekiwania.
Radny Zygmunt Bochenek zwrócił się również z zapytaniem odnośnie interpelacji
dotyczącej utworzenia miejsc do kąpania dla osób bezdomnych i osób, które nie mają w
mieszkaniach łazienek. Radny podkreślił, że osoby takie potrzebują wykąpać się chociaż raz
na jakiś czas. Radny prosi o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak potwierdził, że problem braku łazienek w
mieszkaniach w naszym mieście występuje od wielu lat. Odnośnie zapytania radnego uważa,
że jest to temat nad którym należy się pochylić. Należy przystąpić do oszacowania kosztów
funkcjonowania publicznych pryszniców i możliwości zlokalizowania takowych obiektów.
Radny Josel Czerniak stwierdził z oburzeniem, że nie może być sytuacji, że na grobach
założycieli naszego miasta leżą poprzewracane drzewa. Odnośnie odpowiedzi na interpelację
poinformował, że nie spotkał się z precedensem zmuszenia właściciela jakiegokolwiek
zabytku w Prudniku przez Konserwatora Zabytków do uporządkowania obiektu.
Burmistrz stwierdził, że ma nadzieję, że radny nie próbuje go namówić do działania wbrew
prawu i na wydawanie publicznych pieniędzy na prywatnej nieruchomości. Zakomunikował,
że cały czas stara się skontaktować z Fundacją Żydowską, której teren został przekazany,
jednak od paru dni nikt nie odbiera telefonu w tej fundacji. Burmistrz próbuje uzyskać
odpowiedź czy wyrażą zgodę na współpracę i ratowanie tego zabytku, jednak nie widzi woli z
ich strony.
Radny Edward Mazur odniósł się do przedstawionej informacji z działalności Burmistrza i
informacji o dofinansowaniu budowy dworca autobusowego. Poprosił aby w momencie
rozpoczęcia projektowania tego obiektu poinformować o tym fakcie Radę Miejską, tak aby
Rada również mogła wyrazić swoją opinię.
Naczelnik Wydziału Inwestycji Renata Heda poinformowała, że na przebudowę dworca
autobusowego sporządzona jest koncepcja, którą przedłożono do wglądu Radzie Miejskiej
poprzedniej kadencji. Na bazie tej koncepcji stworzona zostanie dokumentacja projektowa.
Poinformowała, że w związku z dofinansowaniem, projekt musi spełniać przedstawione
założenia, dotyczące m.in. kształtu i wyglądu. Zachęca nowych radnych do zapoznania się z
omawianą koncepcją.
Radny Edward Mazur podziękował za informację i obiecał, że skorzysta z możliwości
zapoznania się z dokumentem, o którym Pani Naczelnik mówi.
Radny Jacek Urbański zapytał kiedy pojawi się oferta w otwartym konkursie ofert na
artykuły żywnościowe, o których pisał w złożonej przez siebie interpelacji.
Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak przypomniał, że na poprzedniej sesji apelował do
organizacji społecznych o zgłaszanie chęci zajęcia się tym tematem. Ponowił apel.

Poinformował, że jeśli nikt nie pojawi się do około połowy maja, to na najbliższej sesji będzie
informacja, że ogłaszamy taki konkurs ofert. Uważa, że nie ma sensu dłużej zwlekać z tym
tematem.
Radny Jacek Urbański poprosił o uszczegółowienie odpowiedzi na interpelację dotyczącą
Pomnika usytuowanego na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku. Zapytał czy zlecona
koncepcja przebudowy otoczenia pomnika ma jakiś termin realizacji.
Burmistrz odpowiedział, że do połowy maja.
Radna Urszula Rzepiela odniosła się do odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnego
Pawła Licznara dotyczącą odbierania odpadów BIO. Zwróciła uwagę na konieczność
utworzenia punktu odbioru gałęzi dla mieszkańców. Radna poprosiła o zwiększenie nakładów
na zakup dodatkowych pojemników i inne ich usytuowanie.
Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak zwrócił się z prośbą aby trzymać się tematu obrad,
a ewentualne zapytania i interpelacje własne przedstawiać w odpowiednim punkcie porządku
posiedzenia. Temat odpadów uważa za ważny i konieczny. Poinformował o planach gminy
odnośnie segregacji odpadów.
Dalsza dyskusja nie została podjęta.
5. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 dla Gminy Prudnik (druk nr 119)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały informację. Przewodnicząca zwróciła się z
zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonej oceny. Poinformowała, że
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 dla Gminy Prudnik była szeroko omawiana
podczas posiedzeń wszystkich komisji.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca podała pod głosowanie Ocenę zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 dla
Gminy Prudnik (druk nr 119):
Głosowano w sprawie:
Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 dla Gminy Prudnik (druk nr 119).
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (18)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Katarzyna Licznar, Ludmiła Lisowska,
Edward Mazur, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz
Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
BRAK GŁOSU (1)
Stanisław Mięczakowski
NIEOBECNI (2)
Teresa Barańska, Paweł Licznar
Wobec powyższego głosowania Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 dla Gminy
Prudnik (druk nr 119) została podjęta.
/treść oceny stanowi załącznik nr 22 do protokołu/
Przewodnicząca podziękowała Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego
Domu Samopomocy Tadeuszowi Piątkowskiemu za ogrom pracy włożonej na rzecz osób
potrzebujących.
6. Realizacja Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi (druk nr 120)

Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały informację. Przewodnicząca zwróciła się z
zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonej informacji.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca podała pod głosowanie Realizację Programu Współpracy z organizacjami
pozarządowymi (druk nr 120):
Głosowano w sprawie:
Realizacja Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi (druk nr 120).
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (17)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Katarzyna Licznar, Ludmiła Lisowska,
Edward Mazur, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz
Wisła, Zofia Zeprzałka-Krzemień
BRAK GŁOSU (2)
Stanisław Mięczakowski, Arkadiusz Zaczyński
NIEOBECNI (2)
Teresa Barańska, Paweł Licznar
Wobec powyższego głosowania Realizacja Programu Współpracy z organizacjami
pozarządowymi (druk nr 120) została podjęta.
/treść Realizacji Programu stanowi załącznik nr 23 do protokołu/

7. Gospodarka finansowa:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok (druk nr
121)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się z zapytaniem do radnych czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radny Zygmunt Trojniak odniósł się do obecności Dyrekcji Szkoły Podstawowej w łące
Prudnickiej podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Radny zapytał
czy wyjaśniła się kwestia naliczenia subwencji oświatowej, o którą pytała Pani dyrektor
szkoły.
Zastępca Skarbnika Gminy Prudnik Jan Zapała odpowiedział, że wszystko zostało
wyjaśnione podczas dyskusji podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i
Zdrowia.
Radna Urszula Rzepiela poinformowała, że była kiedyś w podobnej sytuacji jako Dyrektor
Muzeum i uważa, że należy daną jednostkę poinformować o następującej zmianie, chociażby
telefonicznie, gdyż takie działanie jest działaniem na szkodę jednostki.
Radny Zbigniew Kosiński uważa, że takie sytuacje należy przewidywać. Zauważył, że rok i
dwa lata temu wystąpił podobny problem i dotyka on zazwyczaj szkoły i przedszkola
stowarzyszeniowe. Przytoczył sytuację sprzed roku, która wystąpiła w Niemysłowicach.
Zaproponował radnym stworzenie funduszu, który mógłby zagwarantować wypłaty w
przypadku wystąpienia takich sytuacji.

Zastępca Skarbnika Gminy Prudnik Jan Zapała zakomunikował, że wyliczenia te są
wyliczeniami technicznymi i każdy, zarówno Gmina, jak i szkoły, mają dostęp do tych
wskaźników.
Radny Zbigniew Kosiński zgodził się z przedmówcą. Wyjaśnił, że miał na myśli przelanie
dla szkół stowarzyszeniowych odejmowanych kwot i odliczanie ich w formie ratalnej.
Działanie takie nie powodowałoby pozbawienia tych szkół znacznej kwoty pozwalającej na
utrzymanie się jednostki.
Zastępca Skarbnika Gminy Prudnik Jan Zapała zakomunikował, że zmiana w przypadku
omawianej szkoły w Łące Prudnickiej była mniejsza niż 1% rocznego budżetu, a więc była na
tyle mało znacząca, że nie powoduje zachwiania gospodarki finansowej szkoły.
Radna Ludmiła Lisowska poinformowała, że przedstawiciele szkoły w Łące Prudnickiej
byli obecni na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, a sporna kwestia
dotyczyła rozliczania uczniów niepełnosprawnych. Nieporozumienie zostało wyjaśnione.
Dalsza dyskusja nie została podjęta.
Przewodnicząca podała projekt uchwały druk nr 121 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok (druk nr 121).
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Marcin Krasoń, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Edward Mróz, Urszula
Rzepiela, Jacek Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
PRZECIW (1)
Katarzyna Licznar
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Zbigniew Kosiński, Zygmunt Trojniak
BRAK GŁOSU (1)
Stanisław Mięczakowski
NIEOBECNI (2)
Teresa Barańska, Paweł Licznar
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr IX/125/2019 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Prudnik na 2019 rok została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu/
2) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego
kredytu (druk nr 122)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się z zapytaniem do radnych czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radny Zygmunt Trojniak chciałby się upewnić jaka jest właściwa kwota deficytu w
budżecie. Zauważył, że w ubiegłym miesiącu podczas uchwalania zmian do budżetu Gminy
Prudnik podana była kwota deficytu na poziomie 10 170 000 zł, natomiast w tym miesiącu
kwota ta w uzasadnieniu wynosi 13 350 000 zł na sfinansowanie deficytu. Zapytał również
czy jest potrzeba wzięcia kredytu aż w takiej wysokości. Uważa, że gmina dysponowała
dwoma milionami złotych nadwyżki z poprzedniego roku, które poszły na remont dróg,

natomiast w planach jest sprzedaż gruntów w strefie za około 5 mln zł. Zastanawia się czy
podejmowane są jakieś działania celem zmniejszenia deficytu. Czy działania te są jakoś
kontrolowane i nadzorowane.
Zastępca Skarbnika Gminy Prudnik Jan Zapała poinformował, że temat jest
kontrolowany i nadzorowany. Przypomniał, że kredyt ten był zapowiedziany już w uchwale
budżetowej na bieżący rok i jest przeznaczony na zrównoważenie budżetu, w związku z
przyjmowanymi zadaniami. Poinformował, że budżet nie jest statyczny lecz dynamiczny i
wchodzą w jego skład różne nowe zadania i sytuacje, dlatego temat ten jest na bieżąco
monitorowany. Zastępca Skarbnika poinformował, że tłumaczył dokładnie tą kwestię podczas
posiedzenia komisji, na której Radny był nieobecny. Poinformował, że w Wieloletniej
Prognozie Finansowej, która była uchwalana w miesiącu lutym b.r. są szczegółowo opisaną
kwotę zadłużenia. Wytłumaczył zagadnienie.
Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak wyraził zdanie, że temat powinien był być
poruszany wówczas kiedy podejmowane były zadania, które generowały koszty, a nie je
ograniczały. Wyjaśnił że obecnie zaciągany kredyt jest konsekwencją wcześniej
zatwierdzonych zadań. Podał przykłady zadań i inwestycji, które generują koszty.
Podkreślił raz jeszcze, że kredyt jest konsekwencją uchwalonego przez Radę Miejską budżetu
na 2019 rok. Uważa, że byłoby nieodpowiedzialnym z jego strony zrezygnowanie z
zaplanowanych zadań.
Radny Zygmunt Trojniak odniósł się do remontu ulic Azaliowej, Kalinowej i Dębowej.
Zasugerował, że miały być one finansowane z nadwyżki, o której była mowa w miesiącach
poprzednich.
Burmistrz Grzegorz Zawiślak odpowiedział, że tylko częściowo. Wytłumaczył radnemu
zagadnienie.
Radny Zygmunt Trojniak usprawiedliwił swoje pytania faktem, że podczas głosowania nad
projektem budżetu nie był jeszcze radnym. Zakomunikował, że niepokoi go jedynie fakt, że
zadłużenie Gminy wzrasta z 34 mln do 47 mln, a więc o 35% tylko w pierwszym roku tej
kadencji.
Burmistrz Grzegorz Zawiślak ponownie wyjaśnił, że nie jest to jego wina tylko jest to
konsekwencja działań poprzedniego Burmistrza, które były realizowane aby przynieść miastu
i jego mieszkańcom jakiś prestiż i które były miastu potrzebne. Zakomunikował, że kolejny
budżet będzie starał się zaplanować oszczędniej i skupi się na realizacji tylko
najpotrzebniejszych zadań.
Radny Zygmunt Trojniak uważa, że tak dużego kredytu mieszkańcy nie odczują dla siebie.
Uważa, że część powinna być skierowana na remont zasobów substancji komunalnej lub
walkę ze smogiem.
Radny Jacek Urbański uściślił wyjaśnienia Burmistrza. Poinformował, że w założeniach
projektu budżetu była mowa o 10 mln planowanego deficytu, natomiast 13 mln to były
przychody.
Dalsza dyskusja nie została podjęta.
Przewodnicząca podała projekt uchwały druk nr 122 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu
(druk nr 122).
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (11)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska,
Marcin Krasoń, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Urszula Rzepiela, Jacek Urbański,

Arkadiusz Zaczyński
PRZECIW (4)
Josel Czerniak, Edward Mróz, Zygmunt Trojniak, Tomasz Wisła
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Zbigniew Kosiński, Katarzyna Licznar, Zofia Zeprzałka-Krzemień
BRAK GŁOSU (1)
Stanisław Mięczakowski
NIEOBECNI (2)
Teresa Barańska, Paweł Licznar
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr IX/126/2019 w sprawie zaciągnięcia przez
Gminę Prudnik długoterminowego kredytu rok została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu/
3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty
skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso (druk nr 123)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się z zapytaniem do radnych czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca podała projekt uchwały druk nr 123 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
(druk nr 123).
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (18)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Katarzyna Licznar, Ludmiła Lisowska,
Edward Mazur, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz
Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
BRAK GŁOSU (1)
Stanisław Mięczakowski
NIEOBECNI (2)
Teresa Barańska, Paweł Licznar
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr IX/127/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie
zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu/

8. Gospodarowanie mieniem:
1) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 124)

Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się z zapytaniem do radnych czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca podała projekt uchwały druk nr 124 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 124).
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (18)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Katarzyna Licznar, Ludmiła Lisowska,
Edward Mazur, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz
Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
BRAK GŁOSU (1)
Stanisław Mięczakowski
NIEOBECNI (2)
Teresa Barańska, Paweł Licznar
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr IX/128/2019 w sprawie nabycia nieruchomości
niezabudowanej została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu/
2) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 125)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się z zapytaniem do radnych czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca podała projekt uchwały druk nr 125 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 125).
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (18)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Katarzyna Licznar, Ludmiła Lisowska,
Edward Mazur, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz
Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
BRAK GŁOSU (1)
Stanisław Mięczakowski
NIEOBECNI (2)
Teresa Barańska, Paweł Licznar
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr IX/129/2019 w sprawie nabycia nieruchomości
niezabudowanej została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu/

3) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 126)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się z zapytaniem do radnych czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca podała projekt uchwały druk nr 126 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 126).
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (17)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Katarzyna Licznar, Ludmiła Lisowska,
Edward Mazur, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański,
Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
BRAK GŁOSU (1)
Tomasz Wisła
NIEOBECNI (3)
Teresa Barańska, Paweł Licznar, Stanisław Mięczakowski
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr IX/130/2019 w sprawie nabycia nieruchomości
niezabudowanej została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu/
4) Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej (druk nr 127)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się z zapytaniem do radnych czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca podała projekt uchwały druk nr 127 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej (druk nr 127).
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Katarzyna Licznar, Ludmiła Lisowska,
Edward Mazur, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz
Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (3)
Teresa Barańska, Paweł Licznar, Stanisław Mięczakowski
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr IX/131/2019 w sprawie obciążenia
nieruchomości gruntowej została przyjęta.

/uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu/

5) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości
służebnością gruntową (druk nr 128)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się z zapytaniem do radnych czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radna Urszula Rzepiela poprosiła o zachowanie ostrożności przy podejmowaniu tej
uchwały. Uzasadniła swoje zdanie.
Dalsza dyskusja nie została podjęta.
Przewodnicząca podała projekt uchwały druk nr 128 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością
gruntową (druk nr 128).
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (16)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska,
Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Katarzyna Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur,
Edward Mróz, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz Zaczyński,
Zofia Zeprzałka-Krzemień
PRZECIW (1)
Urszula Rzepiela
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Josel Czerniak
NIEOBECNI (3)
Teresa Barańska, Paweł Licznar, Stanisław Mięczakowski
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr IX/132/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu/
6) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 129)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się z zapytaniem do radnych czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca podała projekt uchwały druk nr 129 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 129).
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski,

Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Katarzyna Licznar, Ludmiła Lisowska,
Edward Mazur, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz
Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (3)
Teresa Barańska, Paweł Licznar, Stanisław Mięczakowski
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr IX/133/2019 w sprawie zbycia nieruchomości
niezabudowanej została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu/
7) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 130)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się z zapytaniem do radnych czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca podała projekt uchwały druk nr 130 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 130).
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Katarzyna Licznar, Ludmiła Lisowska,
Edward Mazur, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz
Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (3)
Teresa Barańska, Paweł Licznar, Stanisław Mięczakowski
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr IX/134/2019 w sprawie zbycia nieruchomości
niezabudowanej została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu/
8) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 131)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się z zapytaniem do radnych czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca podała projekt uchwały druk nr 131 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 131).
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (18)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Katarzyna Licznar, Ludmiła Lisowska,
Edward Mazur, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz

Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
BRAK GŁOSU (1)
Stanisław Mięczakowski
NIEOBECNI (2)
Teresa Barańska, Paweł Licznar
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr IX/135/2019 w sprawie zbycia nieruchomości
niezabudowanej została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu/
9) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 132)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się z zapytaniem do radnych czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca podała projekt uchwały druk nr 132 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 132).
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (18)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Katarzyna Licznar, Ludmiła Lisowska,
Edward Mazur, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz
Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
BRAK GŁOSU (1)
Stanisław Mięczakowski
NIEOBECNI (2)
Teresa Barańska, Paweł Licznar
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr IX/136/2019 w sprawie zbycia nieruchomości
niezabudowanej została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 35 do protokołu/
10) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 133)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się z zapytaniem do radnych czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca podała projekt uchwały druk nr 133 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 133).
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski,

Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Katarzyna Licznar, Ludmiła Lisowska,
Edward Mazur, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz
Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (3)
Teresa Barańska, Paweł Licznar, Stanisław Mięczakowski
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr IX/137/2019 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 36 do protokołu/
11) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 134)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się z zapytaniem do radnych czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca podała projekt uchwały druk nr 134 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 134).
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Katarzyna Licznar, Ludmiła Lisowska,
Edward Mazur, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz
Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (3)
Teresa Barańska, Paweł Licznar, Stanisław Mięczakowski
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr IX/138/2019 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 37 do protokołu/
12) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 135)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się z zapytaniem do radnych czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca podała projekt uchwały druk nr 135 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 135).
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Katarzyna Licznar, Ludmiła Lisowska,
Edward Mazur, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz

Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (3)
Teresa Barańska, Paweł Licznar, Stanisław Mięczakowski
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr IX/139/2019 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 38 do protokołu/
13) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 136)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się z zapytaniem do radnych czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca podała projekt uchwały druk nr 136 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 136).
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Katarzyna Licznar, Ludmiła Lisowska,
Edward Mazur, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz
Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (3)
Teresa Barańska, Paweł Licznar, Stanisław Mięczakowski
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr IX/140/2019 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 39 do protokołu/
/Przewodnicząca ogłosiła przerwę/
/Po przerwie/
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu
realizacji wspólnego projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (druk nr 137)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się z zapytaniem do radnych czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca podała projekt uchwały druk nr 137 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu
realizacji wspólnego projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na
terenie Subregionu Południowego - Etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (druk nr 137).
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Katarzyna Licznar, Ludmiła Lisowska,
Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Jacek Urbański, Arkadiusz Zaczyński, Zofia ZeprzałkaKrzemień
BRAK GŁOSU (4)
Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Zygmunt Trojniak, Tomasz Wisła
NIEOBECNI (2)
Teresa Barańska, Paweł Licznar
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr IX/141/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 została
przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 40 do protokołu/
2) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej jednostce wojskowej przy ul.
Dąbrowskiego w Prudniku (druk nr 138)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się z zapytaniem do radnych czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca podała projekt uchwały druk nr 138 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej jednostce wojskowej przy ul.
Dąbrowskiego w Prudniku (druk nr 138).
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Katarzyna Licznar, Ludmiła Lisowska,
Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Jacek Urbański, Arkadiusz Zaczyński, Zofia ZeprzałkaKrzemień
BRAK GŁOSU (4)
Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Zygmunt Trojniak, Tomasz Wisła
NIEOBECNI (2)
Teresa Barańska, Paweł Licznar
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr IX/142/2019 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej

jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 41 do protokołu/
3) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i
części wsi Rudziczka (druk nr 139)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się z zapytaniem do radnych czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca podała projekt uchwały druk nr 139 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi
Rudziczka (druk nr 139).
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (16)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Katarzyna Licznar, Ludmiła Lisowska,
Edward Mazur, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Jacek Urbański, Arkadiusz Zaczyński, Zofia
Zeprzałka-Krzemień
BRAK GŁOSU (3)
Stanisław Mięczakowski, Zygmunt Trojniak, Tomasz Wisła
NIEOBECNI (2)
Teresa Barańska, Paweł Licznar
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr IX/143/2019 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 42 do protokołu/
4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Prudnik na lata 2019-2026 (druk nr 140)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się z zapytaniem do radnych czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca podała projekt uchwały druk nr 140 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Prudnik na lata 2019-2026 (druk nr 140).
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (16)

Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Katarzyna Licznar, Ludmiła Lisowska,
Edward Mazur, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Jacek Urbański, Arkadiusz Zaczyński, Zofia
Zeprzałka-Krzemień
BRAK GŁOSU (3)
Stanisław Mięczakowski, Zygmunt Trojniak, Tomasz Wisła
NIEOBECNI (2)
Teresa Barańska, Paweł Licznar
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr IX/144/2019 w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Prudnik na lata 2019-2026 została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 43 do protokołu/
5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2019-2022 w Gminie Prudnik (druk nr 141)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się z zapytaniem do radnych czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca podała projekt uchwały druk nr 141 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2019-2022 w Gminie Prudnik (druk nr 141).
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (16)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Katarzyna Licznar, Ludmiła Lisowska,
Edward Mazur, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Jacek Urbański, Arkadiusz Zaczyński, Zofia
Zeprzałka-Krzemień
BRAK GŁOSU (3)
Stanisław Mięczakowski, Zygmunt Trojniak, Tomasz Wisła
NIEOBECNI (2)
Teresa Barańska, Paweł Licznar
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr IX/145/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2022 w Gminie Prudnik została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 44 do protokołu/
6) Podjęcie uchwały w sprawie określenia ilości członków Prudnickiej Rady Seniorów
oraz wyboru jej składu osobowego (druk nr 142)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się z zapytaniem do radnych czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca podała projekt uchwały druk nr 142 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia ilości członków Prudnickiej Rady Seniorów oraz
wyboru jej składu osobowego (druk nr 142).
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (16)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Katarzyna Licznar, Ludmiła Lisowska,
Edward Mazur, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Jacek Urbański, Arkadiusz Zaczyński, Zofia
Zeprzałka-Krzemień
BRAK GŁOSU (1)
Stanisław Mięczakowski
NIEOBECNI (4)
Teresa Barańska, Paweł Licznar, Zygmunt Trojniak, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr IX/146/2019 w sprawie określenia ilości
członków Prudnickiej Rady Seniorów oraz wyboru jej składu osobowego została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 45 do protokołu/
7) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz
sposobu pobierania tych opłat (druk nr 143)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się z zapytaniem do radnych czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca podała projekt uchwały druk nr 143 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,
określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat (druk
nr 143).
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (13)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński,
Marcin Krasoń, Katarzyna Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Urszula Rzepiela,
Jacek Urbański, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
PRZECIW (1)
Edward Mróz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Josel Czerniak, Andrzej Gajewski
BRAK GŁOSU (1)
Stanisław Mięczakowski
NIEOBECNI (4)

Teresa Barańska, Paweł Licznar, Zygmunt Trojniak, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr IX/147/2019 w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz
sposobu pobierania tych opłat została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 46 do protokołu/
8) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Prudnik (druk nr 144)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się z zapytaniem do radnych czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca podała projekt uchwały druk nr 144 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Prudnik (druk nr 144).
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (17)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Katarzyna Licznar, Ludmiła Lisowska,
Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Jacek Urbański,
Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (4)
Teresa Barańska, Paweł Licznar, Zygmunt Trojniak, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr IX/148/2019 w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 47 do protokołu/

10. Interpelacje i zapytania radnych
Interpelacje i zapytania zgłosili:
1)Zofia Zeprzałka-Krzemień:
a) dot. naprawy ścieżki przy ul. Lipowej w Prudniku
/treść interpelacji stanowi załącznik 48 do protokołu/
b) dot. zmiany przeznaczenia budynku przy Placu Zamkowym
/treść interpelacji stanowi załącznik nr 49 do protokołu/
2) Edward Mazur:
a) dot. ustalenia właściciela działki przy ul. Podgórnej
/treść interpelacji stanowi załącznik nr 50 do protokołu/

b) dot. kontroli dokumentów uprawniających do zniżek dla osób korzystających z
komunikacji miejskiej
/treść interpelacji stanowi załącznik nr 51 do protokołu/
c) dot. rozwiązania kwestii blokowania przez kierowców ul. Jesionkowej w Prudniku
/treść interpelacji stanowi załącznik nr 52 do protokołu/
d) dot. interwencji Straży Miejskiej przy Przedszkolu nr 6 w Prudniku
/treść interpelacji stanowi załącznik nr 53 do protokołu/
3) Jacek Urbański:
a) dot. stosowania uchwał Rady Miejskiej w Prudniku związanych z gospodarowaniem
mieszkaniowymi zasobami Gminy
/treść interpelacji stanowi załącznik nr 54 do protokołu/
Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak poinformował, że ma na uwadze ten temat i cieszy
się że radny porusza tą kwestię. Również uważa, że przepisy, o których mówi radny są
przestarzałe i nie są dostosowane do obecnych realiów.
Radny Jacek Urbański zakomunikował, że rozmawiał już z Zastępcą Burmistrza
Jarosławem Szóstką i wie że poczynione zostały postępy w tej kwestii. Ma nadzieję, że
działania zostaną doprowadzone do skutku.
4) Katarzyna Licznar:
a) dot. ustawienia latarni przy wjeździe na ul. Kochanowskiego
/treść interpelacji stanowi załącznik nr 55 do protokołu/
5) Rafał Bolibrzuch:
a) dot. wykonanych prac na boiskach w Łące Prudnickiej i w Prudniku przy ul. Kolejowej
/treść interpelacji stanowi załącznik nr 56 do protokołu/
6) Stanisław Mięczakowski:
a) dot. przeprowadzenia audytu w sprawie zadłużenia mieszkańców i realizacji zadań działu
windykacji w ZUK
/treść interpelacji nie została złożona na piśmie/
Radny Stanisław Mięczakowski poinformował również, że 17 maja b.r. o godz. 10:00
planowane jest przeprowadzenie kontroli w zamku w Łące Prudnickiej pod względem
wykonania zaleceń pokontrolnych przeprowadzonych pod koniec ubiegłego roku.
7) Josel Czerniak:
a) dot. wymiany siedzisk na stadionie przy ul. Kolejowej w Prudniku
/treść interpelacji nie została złożona na piśmie/
8) Arkadiusz Zaczyński:
a) dot. wykonania nawierzchni podwórka oraz nałożenia nowej warstwy tynku na budynku
przy ul. Plac Wolności 1 w Prudniku
/treść interpelacji stanowi załącznik nr 57 do protokołu/
9) Ludmiła Lisowska:
a) dot. powstania w Prudniku Domu Dziennego Pobytu oraz utworzenia kolejnych Klubów
„Senior+”
/treść interpelacji stanowi załącznik nr 58 do protokołu/

10) Ryszard Czeczel:
a) dot. naprawy jezdni przy Alei Lipowej w Prudniku
/treść interpelacji stanowi załącznik nr 59 do protokołu/
11) Urszula Rzepiela:
dot. informowania jednostek o zmianach w budżecie
/treść interpelacji nie została złożona na piśmie/
11. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad komisji.
Zastępca Przewodniczącej Edward Mazur podziękował w imieniu zawodników i
organizatorów motocrossu za udział i pomoc w organizacji rajdu.
Radna Urszula Rzepiela poprosiła członków Komisji Komunalnej, Mieszkaniowej i
Budownictwa o przełożenie zaplanowanego w planie pracy na kwiecień b.r. przeglądu stanu
technicznego dróg gminnych na terenie miasta na połowę maja.
Radny Rafał Bolibrzuch podziękował Pani Kierownik Agencji Promocji i Rozwoju Gminy
Prudnik Małgorzacie Halek-Malinowskiej za okazane wsparcie podczas „Finału Tymbarka”,
w którym brała udział dziewczęca drużyna piłkarska reprezentująca naszą gminę.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Alicja Isalska zakomunikowała
zamknięcie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Prudniku.
Protokół sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, oryginał pozostaje w aktach
Rady Miejskiej, drugi egzemplarz zostaje przekazany Burmistrzowi Prudnika.

Przewodniczący
Rada Miejska w Prudniku

Przygotował(a): Wioleta Kosek
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

