Rada Miejska w Prudniku
Radni-Sesja

Protokół nr XXXIII
XXXIII Sesja w dniu 30 listopada 2020 r.
Obrady rozpoczęto 30 listopada 2020 r. o godz. 12:00, a zakończono o godz. 12:45 tego
samego dnia.
Obrady Rady Miejskiej odbyły się w systemie zdalnym.
W posiedzeniu wzięło udział 21 członków.
/lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu/
/oświadczenia sołtysów o uczestnictwie w sesji on-line stanowią załączniki 2-11/
Obecni:
1. Zygmunt Bochenek
2. Rafał Bolibrzuch
3. Ryszard Czeczel
4. Josel Czerniak
5. Marcin Domino
6. Andrzej Gajewski
7. Alicja Isalska
8. Zbigniew Kosiński
9. Marcin Krasoń
10. Paweł Licznar
11. Ludmiła Lisowska
12. Edward Mazur
13. Stanisław Mięczakowski
14. Edward Mróz
15. Katarzyna Rożek
16. Urszula Rzepiela
17. Zygmunt Trojniak
18. Jacek Urbański
19. Tomasz Wisła
20. Arkadiusz Zaczyński
21. Zofia Zeprzałka-Krzemień
1. Porządek obrad:
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
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 quorum.
Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej Edward Mazur poinformował, że obrady sesji są
transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniane zgodnie
z art. 20 ust.1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Nagrania obrad są
udostępniane poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Prudnik pod adresem:
www.bip.prudnik.pl i stronę internetową www.prudnik.pl. Zakomunikował, że uczestnicząc
w sesji Rady Miejskiej w Prudniku radni wyrażają zgodę na przetwarzanie i upublicznianie
swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust.1c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej z 2016 roku/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE. Klauzula informacyjna dotycząca transmisji obrad sesji
Rady Miejskiej w Prudniku znajduje się pod adresem www.bip.prudnik.pl.
2) Przyjęcie protokołu z XXXI sesji
Przewodnicząca poinformowała, że protokół był udostępniony w wersji elektronicznej
w przedłożonych materiałach na sesję. Zapytała czy ktoś ma uwagi do protokołu. Radni nie
wnieśli uwag, wobec powyższego Przewodnicząca Rady podała pod głosowanie przyjęcie
protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2020 r.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Paweł Licznar,
Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Katarzyna
Rożek, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz
Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
Wobec powyższego głosowania protokół został przyjęty.
3) Przyjęcie protokołu z XXXII sesji
Przewodnicząca poinformowała, że protokół był udostępniony w wersji elektronicznej
w przedłożonych materiałach na sesję. Zapytała czy ktoś ma uwagi do protokołu. Radni nie
wnieśli uwag, wobec powyższego Przewodnicząca Rady podała pod głosowanie przyjęcie
protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2020 r.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Paweł Licznar,
Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Katarzyna
Rożek, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz
Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień.
Wobec powyższego głosowania protokół został przyjęty.
2. Pisemna informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.
Prudnika Grzegorz Zawiślak oznajmił, że w programie esesja znajduje się pisemna
informacja z działalności za okres od 30 września do 30 listopada 2020 r. o następującej
treści:
1. W minionym tygodniu zmarli dwaj duchowni, którzy związani byli z Prudnikiem i Ziemią
Prudnicką;
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- ksiądz dr Zygmunt Nabzdyk - kapłan i nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń księży.
Wracający zawsze z sentymentem do Prudnika, w którym tradycję patriotyzmu kultywowała
Jego rodzina.
- ksiądz Józef Wojtasek – od 35 lat w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Moszczance. Proboszcz, społecznik, budowniczy wielu dzieł materialnych na naszej
prudnickiej ziemi. Był dumą i radością swoich parafian. Odszedł pozostawiając w naszych
sercach ból, który trudno ukoić.
Cześć Ich Pamięci
W uroczystościach pogrzebowych zmarłych kapłanów uczestniczyli Przewodnicząca Rady
Miejskiej - Pani Alicja Isalska i Wiceprzewodniczący – Pan Edward Mazur.
2. Informuję, że zakończone zostały prace nad projektem budżetu na 2021 rok. Projekt został
przekazany Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. Nie jest to budżet
moich marzeń, jednak w otoczeniu zdarzeń, z jakimi mamy do czynienia w tym roku, będzie
to budżet wyzwań i wielu decyzji, których głównym celem będzie obniżenie wydatków
bieżących - oczywiście tam gdzie będzie to możliwe - i pozyskanie dodatkowych źródeł
finansowania inwestycji.
Z ważniejszych planowanych pozycji budżetu Gminy Prudnik na 2021r. należy wymienić:
I. Dochody budżetu na łączną kwotę 129.440.000,00 zł., które stanowią:
- dochody bieżące w kwocie 120.838.511,09zł – 93,35 % dochodów
- dochody majątkowe w kwocie 8.601.488,91zł – 6,65 % dochodów
Największymi źródłami dochodów w projekcie budżetu na 2021 r. są:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 36.378.365,00zł
2) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 20.996.250,00 zł
3) subwencja oświatowa w kwocie 19.588.239,00zł
4) podatek od nieruchomości w kwocie 11.800.000,00zł
5) subwencja wyrównawcza w kwocie 11.043.556,00zł
6) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst
na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5.754.000,00zł
II. W 2021 r. Gmina planuje przychody w wysokości 2.625.000,00zł z tego: z tytułu kredytu
długoterminowego zaciągniętego w banku wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego
w wysokości 2.325.000,00zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi
ustawami w wysokości 300.000,00zł.
III. Wydatki budżetowe na 2021 rok ogółem wynoszą 129.030.540,00 zł, z tego:
- wydatki na zadania własne – 92.543.175,00zł
- wydatki na zadania zlecone ustawami – 36 378 365,00zł
- wydatki na realizację umów i porozumień z innymi jst – 109.000,00zł
3. 30 października w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego konkursu projektów w działaniu 5.5 „Ochrona powietrza” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020 Gmina Prudnik
złożyła dwa projekty:
• pierwszy dotyczy wymiany indywidualnych źródeł ciepła w 54 gospodarstwach domowych
(zlokalizowanych w budynkach jednorodzinnych jak i mieszkaniach zlokalizowanych
w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta i pozostałych miejscowości naszej gminy) na
bardziej ekologiczne źródła ciepła. Wartość projektu wynosi 726 575,00 zł a Gmina Prudnik
aplikuje o jego dofinasowanie w kwocie 247 035,50 zł. Zgodnie z zapisami Regionalnego
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Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego wybrane do dofinansowania projekty
realizowane będą z udziałem środków Unii Europejskiej (w wysokości 34% wartości kosztów
kwalifikowalnych), Gminy Prudnik (również w wysokości 34% wartości kosztów
kwalifikowalnych) oraz środków własnych beneficjenta końcowego w wysokości 33%
wartości kosztów kwalifikowalnych. Przyjęty model oznacza że w przypadku akceptacji
projektu możliwe będzie można pozyskanie przez osobę uczestniczącą w projekcie
dofinansowania w wysokości aż do 68% kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji.
Zgodnie z informacjami zawartymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
o naborze projektów jego rozstrzygnięcie planowane jest w miesiącu maju 2021 r.
• drugi projekt związany jest z planowaną likwidacją indywidualnych źródeł ciepła w 25
lokalach zlokalizowanych w trzech budynkach przy ul. Chrobrego 16, Kołłątaja 19 oraz
Traugutta 30 i zakłada przyłączenie wszystkich gospodarstw domowych zlokalizowanych
w tych budynkach do miejskiej sieci cieplnej. Wartość projektu opiewa na wartość 705
867,21 zł a Gmina Prudnik aplikuje o jego dofinansowanie w kwocie 444 696,33 zł.
4. 2 października oficjalnie otwarte zostało Publiczne Przedszkole nr 1, w którym
przeprowadzono kapitalny remont, w zakres którego weszło: wymiana instalacji CO wraz z
grzejnikami, wykończenie i malowanie sal, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana
instalacji wodnej i kanalizacyjnej, wydzielenie klatki schodowej, remont łazienek. Wartość
całego projektu wyniosła 1 130 000 zł.
5. Na moje zaproszenie 5 października gościłem w Prudniku Zarząd Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej z Prezesem Januszem Michałkiem i Wiceprezesem Jackiem Bialikiem.
Zarząd KSSE spotkał się z prudnickim przedsiębiorcami, a w panelach dyskusyjnych
omawiane były możliwości wsparcia ze strony Specjalnych Stref Ekonomicznych. Zapadły
też konkretne decyzje w sprawie rozwoju naszej podstrefy.
6. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej powołałem na stanowisko Dyrektora
Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej dr Sylwię Gawłowską. Nowa Pani
Dyrektor pracowała i pracuje w instytucjach kultury, posiada umiejętności pozyskiwania
środków pozabudżetowych oraz organizacji i koordynacji imprez kulturalnych. Zatrudnienie
nastąpi z dniem 1 grudnia 2020r.
7. 13 października o godzinie 21:30 wprowadziłem stan alarmu powodziowego na terenie
gminy Prudnik. W wyniku ciągłych opadów poziom rzek i potoków wzrósł do najwyższego
od 10 lat poziomu. W sąsiednich gminach sytuacja była o wiele gorsza, na terenie Prudnika
i sołectw wystąpiły tylko lokalne podtopienia spowodowane spływem wody z pól. 15
października ze względu na spadek poziomu wody odwołałem alarm powodziowy.
8. W tym roku 1 listopada - Święto Zmarłych, obchodziliśmy inaczej niż zwykle.
Wprowadzony został zakaz przebywania na terenie cmentarza komunalnego w Prudniku.
Odpowiednie informacje zostały umieszczone na bramach cmentarza. 5 listopada podjąłem
decyzję o włączeniu się gminy Prudnik w akcję pomocy producentom kwiatów, którzy
utracili możliwość zarobkowania w czasie Dnia Wszystkich Świętych. Na terenie naszego
miasta pojawiło się około 300 chryzantem, zasadzono jest w kwietnych donicach, na placu
Zamkowych oraz pl. Wolności.
9. 3 listopada uruchomiona została iluminacja na budynku dawnego arsenału i baszty
Muzeum Ziemi Prudnickiej. W ramach polsko-czeskiego projektu „Światło na zabytki”
wykonano oświetlenie zewnętrzne głównej siedziby prudnickiego muzeum.
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10. Zakończone zostało zadanie związane z modernizacją ulicy Legionów. Projekt został
dofinansowany ze środków z budżetu gminy Prudnik oraz z Funduszu Dróg Samorządowych.
Zakres robót i efekty realizacji projektu obejmował: przebudowę konstrukcji i nawierzchni
jezdni, budowę chodników, ścieżki pieszo - rowerowej i zjazdów na posesje, budowę placów
utwardzonych, przebudowę skrzyżowań, budowę i przebudowę przyłączy kanalizacji
deszczowej wraz ze studniami i wpustami, zmianę organizacji ruchu w oznakowaniu
pionowym i poziomym oraz montaż oznakowania pionowego aktywnego. Całkowita wartość
projektu wyniosła 940 950,00 zł, natomiast dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych wyniosło 658 665,00 zł.
11. Zakończona została realizacja zadania związana z doposażeniem Wiejskich Domów
Kultury. Mieszkańcy Czyżowic, Mieszkowic, Piorunkowic i Wierzbca będą mogli korzystać
z nowego wyposażenia ich domów kultury. Nowe laptopy, biurka, robot edukacyjny, tablica
interaktywna, cymbergaj, stół do bilarda, stół do tenisa, piłkarzyki, klocki piankowe, kącik
mechanika, atlas, rower treningowy, bieżnia elektryczna, projektor, nagłośnienie, lodówka,
zmywarka, drukarka, monitoring, aparat fotograficzny, telewizor, ścianka interaktywna,
podłoga interaktywna to tylko nieliczne elementy wyposażenia, które trafiły do wiejskich
domów kultury. Wsparcie na zakupiony sprzęt Gmina Prudnik pozyskała ze środków
unijnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Operacje realizowane są w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność wdrażanej przez LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”. Wartość realizowanej operacji
w Czyżowicach: 73 449,17 zł, w tym ze środków EFRROW: 46 735,00 zł. Wartość
realizowanej operacji w Mieszkowicach: 68 169,73 zł, w tym ze środków EFRROW:
43 376,00 zł. Wartość realizowanej operacji w Piorunkowicach: 62 848,52 zł, w tym ze
środków EFRROW: 39 990,00 zł. Wartość realizowanej operacji w Wierzbcu: 64 288,43 zł,
w tym ze środków EFRROW: 40 906,00 zł.
12. W listopadzie oddano do użytku zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
2020 polegające na wybrukowaniu terenu gminnego przyległego do kościoła Miłosierdzia
Bożego”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 93 933,72 zł.
13. Ze względu na wprowadzone obostrzenia sanitarne podjąłem decyzję o odwołaniu
tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego.
3. Gospodarka finansowa:
1) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na
2020 rok (druk nr 594)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się do radnych z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
W związku z powyższym Przewodnicząca podała pod głosowanie informację druk nr 594
pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na
2020 rok (druk nr 594).
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
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ZA (20)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Marcin Krasoń, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward
Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Katarzyna Rożek, Urszula Rzepiela,
Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia ZeprzałkaKrzemień
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Zbigniew Kosiński
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XXXIII/555/2020 zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2020 rok została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu/
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok (druk nr 595)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się do radnych z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
W związku z powyższym Przewodnicząca podała pod głosowanie informację druk nr 595
pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok (druk nr 595).
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Marcin Krasoń, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward
Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Katarzyna Rożek, Urszula Rzepiela, Jacek
Urbański,
Tomasz
Wisła,
Arkadiusz
Zaczyński,
Zofia
Zeprzałka-Krzemień
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Zbigniew Kosiński, Zygmunt Trojniak
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XXXIII/556/2020 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Prudnik na 2020 rok została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu/
3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Prudnik na lata 2020 - 2023 (druk nr 596)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się do radnych z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Głos zabrała radna Zofia Zeprzałka – Krzemień. Zapytała kiedy zostaną uruchomione
środki z działu „Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego i cmentarza”? Jeśli jest taka
wiedza radna prosi o odpowiedź.
Burmistrz Grzegorz Zawiślak oznajmił, że środki zaczną być uruchamiane od przyszłego
roku i od przyszłego roku już powinno zacząć coś się dziać w tym zakresie.
Dalsza dyskusja nie została podjęta.
W związku z powyższym Przewodnicząca podała pod głosowanie informację druk nr 596
pod głosowanie:
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Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Prudnik na lata 2020 - 2023 (druk nr 596).
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Marcin Krasoń, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward
Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Katarzyna Rożek, Urszula Rzepiela, Jacek
Urbański,
Tomasz
Wisła,
Arkadiusz
Zaczyński,
Zofia
Zeprzałka-Krzemień
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Zbigniew Kosiński, Zygmunt Trojniak
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XXXIII/557/2020 mieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2020 - 2023
została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu/
4. Gospodarowanie mieniem:
1) Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową (druk nr
597)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się do radnych z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
W związku z powyższym Przewodnicząca podała pod głosowanie informację druk nr 597 pod
głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową (druk nr 597).
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Paweł Licznar,
Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Katarzyna
Rożek, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz
Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XXXIII/558/2020 w sprawie obciążenia
nieruchomości służebnością gruntową została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu/
2) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego (druk nr 598)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się do radnych z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
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W związku z powyższym Przewodnicząca podała pod głosowanie informację druk nr 598 pod
głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego (druk nr 598).
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Paweł Licznar,
Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Katarzyna
Rożek, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz
Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XXXIII/559/2020 w sprawie zbycia lokalu
użytkowego została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu/
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Prudnik
(druk nr 599)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się do radnych z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
W związku z powyższym Przewodnicząca podała pod głosowanie informację druk nr 599 pod
głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Prudnik
(druk nr 599).
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Paweł Licznar,
Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Katarzyna
Rożek, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz
Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XXXIII/560/2020 w sprawie ustalenia sposobu
sprawiania pogrzebu przez Gminę Prudnik została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu/
2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji
kultury (druk nr 600)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się do radnych z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
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W związku z powyższym Przewodnicząca podała pod głosowanie informację druk nr 600 pod
głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji
kultury (druk nr 600).
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Paweł Licznar,
Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Katarzyna
Rożek, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz
Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XXXIII/561/2020 zmieniająca uchwałę
w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu/
3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych
z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik
(druk nr 601)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się do radnych z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radna Zofia Zeprzałka – Krzemień oznajmiła, że zaczyna się okres grzewczy. Jest to czas,
kiedy dym z kominów zanieczyszcza powietrze ogromnie. Dla ludzi mieszkających w pobliżu
domków jednorodzinnych, czy też mieszkań, w których jest opalanie węglowe przewietrzenie
mieszkania jest rzeczą trudną. Radna dodała, że z jednej strony panuje wirus, z drugiej szaleje
rak i jeszcze mamy takie zanieczyszczone powietrze. Radna zapytała czy jest możliwość
kontrolowania czym palą ludzie za pomocą dronów? Z. Zeprzałka – Krzemień dodała, że
zdaje sobie sprawę z trudności przeprowadzenia takiej kontroli, jednak czy znajdzie się
sposób aby czuwać nad jakością powietrza w sezonie grzewczym?
Burmistrz Grzegorz Zawiślak poinformował, że jedynymi metodami dopuszczalnymi do
stosowania przez strażników przy kontroli czystości powietrza są tylko takie kontrole, które
są zgodne z prawem. Niestety kontrole dronami, które są bardzo mocno propagowane
w telewizji są obarczone błędami formalnymi. Nie są wiarygodne i nie są badaniami, na
których się można oprzeć. Każdy kontrolowany w ten sposób może zakwestionować tego
typu badanie. Jeśli zajdzie taka potrzeba będą prowadzone badania pyłów znajdujących się w
popielniku. Badania te będą przeprowadzać strażnicy miejscy zabezpieczeni w odpowiednie
środki ostrożności. Burmistrz dodał, że ma świadomość, że jest pandemia, ale myśli, że w tej
kwestii gmina sobie poradzi i jeśli będzie taka potrzeba to próbka zostanie pobrana i wysłana
do laboratorium i na tej podstawie zostanie przeprowadzona kontrola. Do tej pory z reguły
okazywało się tak, że w chwili kiedy strażnicy chcą pobrać próbkę to kontrolowany z reguły
godzi się na mandat, gdyż ma świadomość, że używa nie takiego paliwa jak trzeba. Burmistrz
dodał, że zgłaszany problem jest problemem który nie znika od wielu lat. Zawsze gdy
przychodzi okres grzewczy jest źle. Dodał, że może powiedzieć tyle, że w dwa lata
wprowadzając program wymiany źródeł ciepła udało się wymienić 40 źródeł ciepła, można
powiedzieć, że jest to nie dużo, drugie tyle w zasobach gminnych. Teraz udało wymienić się
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ponad 80. W 2021 gmina przystępuje do nowego programu, gdzie też jest kilkadziesiąt
złożonych wniosków. Prowadzona jest też duża kampania na wymianę źródeł ciepła
w zasobach komunalnych, więc coraz więcej kamienic będzie przyłączanych do miejskich
źródeł ciepła i to jest najważniejszy kierunek, ponieważ eliminując jedną kamienicę z mapy
trucicieli eliminujemy kilkadziesiąt źródeł emisyjnych, ponieważ często w tych domach to nie
jest tylko jeden piec, ale często dwa lub więcej, które emitują do atmosfery różne substancje
trujące. Niestety jeszcze długa droga przed nami. Należy też apelować do mieszkańców
o rozsądek i nie krytykowanie sąsiada, a czasem popatrzenie na to, czym się samemu pali.
Burmistrz dodał, że ma ten sam problem, że często nie może otworzyć okna.
Dalsza dyskusja nie została podjęta.
W związku z powyższym Przewodnicząca podała pod głosowanie informację druk nr 601 pod
głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych
z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik
(druk nr 601).
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Paweł Licznar,
Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Katarzyna
Rożek, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz
Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XXXIII/562/2020 zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na
dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji
zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu/
4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łąka Prudnicka
na lata 2021-2026 (druk nr 602)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się do radnych z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
W związku z powyższym Przewodnicząca podała pod głosowanie informację druk nr 600 pod
głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łąka Prudnicka na
lata 2021-2026 (druk nr 602).
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Paweł Licznar,
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Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Katarzyna
Rożek, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz
Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XXXIII/563/2020 w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Łąka Prudnicka na lata 2021-2026 została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu/
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych
Przewodnicząca poinformowała, że wszystkie odpowiedzi dostępne są na stronie BIP, ich
treść została również dołączona do materiałów w programie esesja. Zapytała radnych czy ktoś
życzy sobie, aby odpowiedź na konkretną interpelację została odczytana? Radni nie wyrazili
takiej woli.
Do protokołu zostały dołączone odpowiedzi na interpelacje:
1) 90/2020 Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie zwiększenia ilości
przyznanego kamienia na sołectwa Gminy Prudnik na rok bieżący w celu wykonania pilnych
napraw dróg
/treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 21 do protokołu/
2) 91/2020 Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie podjęcia działań w
porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu w stosunku do właściciela
nieruchomości - zamku mające na celu m. in. pielęgnację drzewostanu oraz wykonanie
czynności zawartych w protokole pokontrolnym
/treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 22 do protokołu/
3) 92/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka-Krzemień w sprawie wykonania nagrobka dla
Filipa Roboty
/treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 23 do protokołu/
4) 93/2020 Interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie naprawy drogi gminnej nr 810
biegnącej od cmentarza wzdłuż posesji w miejscowości Rudziczka
/treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 24 do protokołu/
5) 94/2020 Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie ujęcia w budżecie na rok 2021
wykonania remontów drogi i chodników ulic Józefa Wybickiego oraz ulicy Filipa Roboty
/treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 25 do protokołu/
6) 95/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie odnowienia kapliczki
znajdującej się naprzeciw sklepu Kaufland
/treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 26 do protokołu/
7) 96/2020 Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie dokonania naprawy - odnowy
poręczy schodów łączących ulicę Królowej Jadwigi z ulicą Chrobrego
/treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 27 do protokołu/
8) 97/2020 Interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie zamontowania monitoringu
obejmującego swym zasięgiem boisko sportowe na nowo wyremontowanym podwórku przy
ulicy Szkolnej oraz położone nieopodal kwatery ze śmieciami
/treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 28 do protokołu/
9) 98/2020 Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie dokonania remontu
nawierzchni ulicy Słonecznej w Łące Prudnickiej
/treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 29 do protokołu/
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Stanisław Mięczakowski poruszył temat nocnych dyżurów aptek w Prudniku.
Oznajmił, że zarówno on jak i osoby zgłaszające problem notorycznie doświadczają faktu, że
dyżur apteki przy ulicy Nyskiej nie odbywa się w porze nocnej. Jest to apteka, która
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najprawdopodobniej należy do sieciówki, która w Prudniku ma trzy apteki. Można sobie
wyobrazić, że brak funkcjonowania tych trzech aptek w porze nocnej prowadzić może do
marginalizacji Prudnika jako miasta powiatowego. Radny oznajmił, że niedziałająca dla niego
apteka w porze nocnej to jest kpina. Kontynuując radny powiedział, że zdarzyło mu się, że
pilnie potrzebował leku o północy. Na wszystkich aptekach była podana informacja, że dyżur
pełni apteka przy ulicy Nyskiej, jednak ta była zamknięta. Nawet Pani pełniąca dyżur
w Optimie była zdziwiona tym faktem. Radny dodał, że dopatrzył się informacji na drzwiach,
że dyżur pełni apteka w Nysie… Powtórzył, że jest to kpina. Powiedział, że on akurat
miał możliwość dostania się do Nysy, jednak gro mieszkańców, którzy będą potrzebować
leku na cito, nie będą w stanie udać się do Nysy. Jako przykład podał rodziców z małymi
dziećmi, czy też emerytów bez samochodu. Zasygnalizował, że w często w takich sytuacjach
liczy się każda minuta, zwłaszcza w dobie pandemii, gdzie często zdarzają się silne
duszności, napady lękowe i różne inne losowe sytuacje. Oznajmił, że zadaniem radnych
będzie w porozumieniu ze Starostwem, które również swoją uchwałą nadzoruje dyżury nocne
aptek, spowodować wymuszenie na sieciówkach, aby te dyżury nocne były pełnione.
S. Mięczakowski wyraził zdanie, że wspominanie apteki do godziny 17 pełnią usługi dla
naszych seniorów oferując im upusty na dane leki i o 17 zamykają tą aptekę i nie ponoszą
żadnej odpowiedzialności. Skoro nabijają sobie kasę w porze dziennej to nie jest im w
interesie utrzymywać apteki w porze nocnej. Radny dodał, że rozmawiał z właścicielami
aptek, którzy funkcjonują w Prudniku od wielu lat. Jedyne rozwiązanie jakie widzą w tej
sytuacji to to, aby w porozumieniu ze starostwem była dopłata ze strony gminy do dyżurów
nocnych. Jest to koszt około 200 złotych. Radny wyraził zdanie, że może w tą stronę można
upatrywać rozwiązania, lub wymusić na aptekach z sieciówki pełnienia dyżurów, które
w chwili obecnej odżegnują się od ich pełnienia. Jest to kpina, że miasto powiatowe nie ma
apteki dyżurującej, a wszelkie informacje zawarte na innych aptekach mówią o tym, że dyżur
powinna pełnić apteka przy ulicy Nyskiej, która jest głucho zamknięta. Radny powtórzył, że
zarówno jego rolą jak i całej rady będzie spowodowanie, aby apteki z sieciówki również
liczyły się z mieszkańcami, zwłaszcza zważywszy na to, że mamy taki czas, że coraz więcej
osób potrzebuje nagłej pomocy czy tez farmaceutyków, które są niezbędne. Radny
podziękował za wysłuchanie. Dodał, że na dniach złoży interpelacje w tym temacie. Poprosił
Burmistrza o jakąś sugestie lub ustosunkowanie się do tematu.
Burmistrz Grzegorz Zawiślak oznajmił, że w związku z tym, że za nadzorowanie
i funkcjonowanie aptek w porach nocnych odpowiedzialne jest Starostwo. Kolejny raz
wystosowane zostanie pismo do Starostwa, które obligować będzie do interwencji. Trzeba
jednak brać pod uwagę, że nie ma żadnych przepisów, które by wymuszały na tych aptekach
wywiązanie się z takiego obowiązku. Wprawdzie apteki deklarują się do dyżurów, po czym
lekceważą temat. Burmistrz dodał, że nie pamięta, aby w przeszłości były problemy
z dostępnością aptek. Wyraził zdanie, że czasy były trudniejsze, Polacy kupowali mniej
leków, a apteki funkcjonowały. Stwierdził, że dziś liczą się tylko pieniądze i wymuszanie na
samorządach tego, aby łożyły do tego biznesu. Akurat ten biznes nie ucierpiał w porównaniu
z innymi biznesami. Burmistrz wyraził zdanie, że gmina powinna skupiać się na tym
i w dobie pandemii pomagać tym, którzy cierpią z powodu mniejszych wpływów lub braku
tych wpływów. Dodał, że ten biznes akurat ma szansę się rozwinąć w dobie pandemii
i dopłacanie do funkcjonowania aptek jest błędnym kierunkiem. Poza tym jest to problem nie
tylko Prudnika, a całej Polski, który trzeba rozwiązać globalnie. Oznajmił, że przeprowadzi
rozmowy ze Starostwem w tym temacie, aby wymusił na aptekach funkcjonowanie
w godzinach nocnych. Dodał, że jego zdaniem działanie systemowe, odgórne, na przykład
w postaci odebrania koncesji takim aptekom na prowadzenie apteki spowodowałoby, że
problem znacznie szybciej by się rozwiązał.
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Radny Stanisław Mięczakowski zgodził się z wypowiedzią burmistrza. Dodał, że w żadnym
wypadku nie miał zamiaru wymuszenia na gminie dopłat, tylko podał rozwiązanie i sugestie,
które podali właściciele aptek.
Burmistrz oznajmił, że rozumie, jednak jest rozgoryczony całą sytuacją, gdyż ta jest
tragiczna. Jest wiele restauracji, które nie funkcjonują, zakładów usługowych, które również
nie funkcjonują i nie mają takiej siły przebicia. Przez apteki przechodzą naprawdę duże
pieniądze, a tu się sugeruje, że gmina powinna jeszcze do tego dopłacać. Burmistrz wyraził
zdanie, że coś tu jest chyba nie tak. A jeśli gmina faktycznie ma dopłacać, to niech to będzie
prawnie usankcjonowane. Gmina do wszystkiego ma dokładać, a skąd ma w końcu wziąć
pieniądze na funkcjonowanie? Burmistrz dodał, że gmina ma naprawdę coraz cieńszy
strumyk pieniędzy, które wpływają do budżetu i widać jaki on jest fatalny. Burmistrz dodał,
że nie jest to spowodowane jego widzimisię tylko tym, że nie ma tych pieniędzy skąd wziąć.
Teraz kolejna grupa życzy sobie, aby im dopłacać do prowadzonego biznesu. Jeżeli biznes im
się nie opłaca i nie wywiązują się z niego to niech go zamknął. Aptek jest w Prudniku tyle, że
powinna któraś zostać.
Radny Stanisław Mięczakowski oznajmił, że chodziło mu o to, aby wyegzekwować
działalność nocną na aptekach sieciowych, bo nasze apteki lokalne jak najbardziej wywiązują
się ze swoich obowiązków.
Burmistrz stwierdził, że mamy to co mamy. Jest to wymóg pewnego lobby na samorządach
łożenia na ich funkcjonowanie. Dodał, że nie pamięta, aby był problem z funkcjonowaniem
naszych lokalnych aptek.
Radny Stanisław Mięczakowski zgodził się, jednak poprosił o poparcie jeśli chodzi o
kontakty ze Starostwem.
Burmistrz oznajmił, że jest to sytuacja trudna, bo pojawiają się biznesy, które wykraczają
poza Prudnik i patrzą tylko na zyski.
Wiceprzewodniczący Edward Mazur oznajmił, że chciałby w rozmowach ze spółkami
takimi jak ZWiK oraz ZUK uczulić prezesów, żeby podczas wykonywania jakichkolwiek
prac i robót gminnych roboty te były zabezpieczane. Dodał, że ma przykład z piątku, gdzie
została wykonana praca podłączenia (chyba) instalacji wodnej do nowego budynku przy
wjeździe do stadniny koni. Nie zabezpieczono robót we właściwy sposób, nasypano trochę
kamienia, nie oznaczono dobrze, co może prowadzić do uszkodzeń układu jezdnego lub
pojazdów. Poprosił, aby spółki, które wykonują lub pozwalają na wykonanie danych prac na
drogach publicznych gminnych zabezpieczali je we właściwy sposób.
Burmistrz zapytał czy radny jest pewny, że prace wykonywane były przez spółki gminne?
Oznajmił, że dużo prac na drogach wykonywanych jest przez firmy zewnętrzne. Oczywiście
wszystkie takie zdarzanie trzeba zgłaszać i na pewno zostanie to pilotowane. Straż Miejska
zweryfikuje zdarzenie i jeśli to będzie spółka gminna prezesi zostaną upomnienie i pouczeni
dodatkowo. Jednak prace mogły być wykonywane przez firmę zewnętrzną nie związaną
ze spółkami gminnymi, gdyż gmina też wydaje pozwolenie na zajęcie pasa drogowego
i przeprowadzenie pewnych prac drogowych na drogach gminnych. Poprosił o zgłaszanie
takich kwestii do Straży Miejskiej.
Wiceprzewodniczący oznajmił, że było to podłączenie wody, więc musiała być zgoda spółki
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Dodał, że fakt ten zgłosił jeszcze w piątek, ale wiadomo,
że w piątek krócej się pracuje, dlatego zgłasza ten problem też dziś.
Radny Zygmunt Bochenek zabrał głos odnośnie ulicy Jesionkowej. Oznajmił, że nie
wszystko można zwalać na spółki gminne. Oznajmił, że obserwował podłączenie wody w tym
miejscu jakieś dwa, trzy miesiące temu i jest tam dziura, na co też zwrócił uwagę. Robiła to
prywatna firma, ewentualnie gazownia, gdyż tam też był podłączany gaz. Oznajmił, że spółki
gminne takie jak wodociągi czy ZUK jeżeli robią jakiś wykop to najpóźniej na drugi dzień,
ewentualnie do 24 godzin przywracają drogę do takiego stanu jaki był.
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Burmistrz oznajmił, że to niekoniecznie nasze spółki. Dodał, że rzadko zdarza się, aby spółki
miały jakieś zaniedbania, jednak wszelakie wątpliwości prosi zgłaszać na Straż Miejską, która
wszelkie wątpliwości zweryfikuje i jeśli są jakieś zaniedbania na pewno zainterweniuje.
Podziękował za czujność, oznajmił, że na wszelki wypadek uczuli prezesów, aby pamiętali.
8. Informacja na temat oświadczeń majątkowych złożonych za 2019 rok.
Radny Edward Mróz zabrał głos odnośnie analizy swojego oświadczenia majątkowego.
Oznajmił, że nieprawidłowo wykazane, że radny składa PIT 37. Radny wyjaśnił, że składa
PIT 28. Oznajmił, że nie wie na jakich zasadach działa Urząd Skarbowy, jednak jego zeznanie
jest jak najbardziej zgodne z wytycznymi.
Przewodnicząca Rady zapytała radnych czy życzą sobie, aby analiza została odczytana?
Oznajmiała, że treść analizy dołączona jest do materiałów w programie esejsa i każdy może
się z nią zapoznać.
Radny Tomasz Wisła poprosił o sprawdzenie czy w jego oświadczeniu jest wszystko
prawidłowe?
Radny Edward Mazur odczytał, że nieprawidłowości nie stwierdzono.
Dalsza dyskusja nie została podjęta.
9. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca zwróciła się do radnych z zapytaniem czy chcieliby zabrać głos?
Radna Katarzyna Rożek podziękowała za wprowadzenie ograniczenia ilości osób, które
mogą przebywać w wejściu do budynku urzędu. Dodała jednak, że dzisiaj będąc w urzędzie
okazało się, że nikt nie kontroluje ilości znajdujących się tam osób. Zapytała jeszcze jaki jest
plan awaryjny na wypadek awarii serwerów w urzędzie?
Wiceprzewodniczący Edward Mazur poinformował, że w minionym tygodniu odbyły się
dwie smutne uroczystości dla naszego miasta i naszej społeczności. Oznajmił, że w związku
z pewnymi niedogodnościami związanymi z pandemią koronowirusa wraz z Przewodniczącą
Alicją Isalską uczestniczył w tych uroczystościach reprezentując Urząd Miasta i Radę Miasta
na uroczystości pogrzebowej w Moszczance księdza Józefa Wojtaska oraz księdza
dr Zygmunta Nabzdyka.
Przewodnicząca Rady Alicja Isalska podziękowała władzom w imieniu swoim oraz
mieszkańców za zakończenie prac i wybrukowanie terenu przed Kościołem Miłosierdzia
Bożego.
Przewodnicząca podziękowała za uczestnictwo w sesji życząc wszystkim dużo zdrowia
i wytrwałości.
Dalsza dyskusja nie została podjęta.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Alicja Isalska zamknęła XXXIII
sesję Rady Miejskiej w Prudniku.
Protokół z posiedzenia został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Oryginał pozostaje w aktach Rady Miejskiej, drugi egzemplarz zostaje przekazany
Burmistrzowi Prudnika.
Przewodniczący
Rada Miejska w Prudniku
Alicja Isalska
Przygotował(a): Joanna Chilińska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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