Rada Miejska w Prudniku
Radni-Sesja

Protokół nr XXXIV
XXXIV Sesja w dniu 18 grudnia 2020 r.
Obrady rozpoczęto 18 grudnia 2020 o godz. 09:15, a zakończono o godz. 12:00 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. Sprawy organizacyjne:
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 18 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 XXXIII 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 XXXIII sesji Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2020 r.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
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, Zygmunt
Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz Wisła, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (3)
Zygmunt Bochenek, Urszula Rzepiela, Arkadiusz Zaczyński
3) Zmiany w porządku obrad.
Burmistrz wniósł o wprowadzenie zmian w porządku obrad polegając na zdjęciu z porządku
obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza (druk nr 630).
Głosowano wniosek w sprawie:
Zmiany w porządku obrad: Zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza (druk nr 630).
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (17)
Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska,
Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Katarzyna Rożek, Zygmunt Trojniak, Jacek
Urbański, Tomasz Wisła, Zofia Zeprzałka-Krzemień
BRAK GŁOSU (1)
Edward Mazur
NIEOBECNI (3)
Zygmunt Bochenek, Urszula Rzepiela, Arkadiusz Zaczyński
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 listopada 2020 r. do 18 grudnia 2020 r. o następującej treści:
1. 8 grudnia Premier RP ogłosił podział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych i na liście zatwierdzonych inwestycji znalazł się projekt gminy Prudnik, który
zakłada rewaloryzację budynku przy ulicy Tkackiej 1. Oszacowaliśmy wstępny koszt remontu
budynku na 6 milionów złotych, a wnioskowaliśmy do funduszu o kwotę 4 milionów złotych
i taką kwotę otrzymaliśmy. Środki znalazły się na koncie gminy trzy dni później. Według
złożonego projektu biurowiec na Tkackiej ma zamienić się w nowoczesne centrum III sektora
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– gdzie swoje miejsce znajdą organizacje pozarządowe porozrzucane po terenie całego
miasta. Dodatkowo w budynku ma powstać świetlica placówka wsparcia dziennego dla dzieci
i rodzin z różnego rodzaju problemami społecznymi. W tym miejscu planowane jest też
utworzenie Domu Dziennego Pobytu.
2. 10 grudnia w Prudnickim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja prasowa, w której
uczestniczyłem wraz z przedstawicielami Zarządu M&W Invest Group Polska oraz naszym
lokalnym inwestorem. W czasie konferencji Prezes– Wojciech Wujczak zapowiedział
powstanie parku handlowego w Prudniku. Kompleks, zlokalizowany przy ul. Skowrońskiego,
będzie składał się z trzech budynków o łącznej powierzchni 6 250 mkw. W skład parku
wejdzie 11 lokali oferujących szeroki asortyment towarów i usług, a jego infrastrukturę
dopełni 190 miejsc parkingowych. Inwestycja szacowana jest na ok. 40 mln zł. Roboty
budowlane mają rozpocząć się w marcu 2021 r., a ich zakończenie jest planowane na
przełomie 2021 i 2022 r. Otwarcie centrum handlowego wzmocni pozycję Prudnika oraz
zwiększy wpływy z lokalnych podatków.
3. Jednym z priorytetów, który postawiłem sobie rozpoczynając pracę Burmistrza Prudnika
było odnowienie potencjału technicznego spółek gminnych, świadczących na co dzień usługi
komunalne. Po zamiatarce chodnikowej, którą zakupił ZUK, przyszła pora na wymianę
taboru samochodów specjalistycznych służących do wywozu odpadów komunalnych. Spółka
w strategii działania założyła w bieżącym roku zakup 3 samochodów. Przypomnę, że obecny
tabor jest mocno wyeksploatowany stąd koszty jego utrzymania są bardzo wysokie. Po
ogłoszonym przetargu wybrane zostały pojazdy, o następujących parametrach technicznych:
1) samochód Renault D26 – z zabudową jednokomorową o pojemności ładunkowej
minimum 21m³, wyposażony w dynamiczny system wagowy,
2) samochód Renault D26 – z zabudową jednokomorową o pojemności ładunkowej
minimum 21m³, w tym minimum 18 m³ na stałe odpady komunalne, wyposażony
w urządzenie do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady,
3) samochód Renault D26 – z zabudową dwukomorową posiadający dwa niezależne systemy
wypychania i zgniatania odpadów, o pojemności ładunkowej minimum 21m³,
W wyniku rozstrzygniętego przetargu przyjęto ofertę w wysokości 2 887 056,00zł brutto.
Zakup zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 95% kosztów zakupu netto (z możliwością
umorzenia 20%).
Jak można zauważyć nasza Spółka racjonalizuje odbiór odpadów komunalnych, gdyż nowy
tabor zapewni możliwość odbioru dwóch frakcji odpadów jednocześnie, mycie i dezynfekcję
pojemników oraz ważenie odpadów, czego do tej pory nie robiono lub robiono
w ograniczonym zakresie. Czy zakup samochodów będzie miał wpływ na cenę odpadów
komunalnych? Zakładamy, że nie, gdyż dzięki tym pojazdom usprawniony zostanie system
odbioru odpadów np. nie trzeba będzie kierować dwóch pojazdów do odbioru poszczególnych
frakcji odpadów, a wystarczy jeden – dwukomorowy, odbiór odpadów zmieszanych
z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej będzie mógł być połączony z odbiorem odpadów
z nieruchomości niezamieszkałych - pojazdem z wagą. Mycie i dezynfekcja pojemników nie
będzie zlecane na zewnątrz, gdyż na bieżąco będzie to wykonywał pojazd wyposażony
w urządzenia myjące.
Jak wspominałem na Komisjach Rady wpływ na cenę odpadów ma zmniejszająca się liczba
osób w systemie przy zwiększającej się masie odpadów, zwiększająca się opłata
marszałkowska, czy też stawka na składowisku w Domaszkowicach.
Również do bazy zakładu Wodociągów i Kanalizacji w dniu 15 grudnia dostarczony został
samochód specjalistyczny do czyszczenia hydrodynamicznego kanalizacji sanitarnej,
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ogólnospławnej, deszczowej, obiektów kanalizacyjnych oraz usuwania awarii na sieciach
kanalizacyjnych.
Zabudowany na podwoziu 2-osiowym o masie całkowitej nie przekraczającej 18 t, wysokości
ok 3850 mm i długości 7500 mm samochód specjalistyczny z silnikiem min 290 KM,
spełniający normę EURO 6 i zbiornikami o łącznej pojemności ok 10 m3 (min 5,5 m3 osad
i min 4 m3 woda). Kabina 3 osobowa wyposażona w 3 niezależne fotele z pasami
bezpieczeństwa. Samochód może prowadzić prace w zimie, do -150C
Układ ssania powinien w zakresie ciśnień minimum do -0,085 MPa do 0,05 MPa umożliwić
odpompowanie ścieków z poziomu 8 m pp gruntu
Układ ciśnieniowy o 210 dm3/min i ciśnieniu 210 atm;
Dodatkowy Panel sterujący umożliwiający obsługę zdalną (zwiększa bezpieczeństwo
i precyzję obsługi)
Wyposażenie dodatkowe:
- pistolet ciśnieniowy z regulowaną lancą teleskopową o długości minimum 5m (czyszczenie
przyłączy);
- rozdrabniacz twardych osadów;
- kamera inspekcyjna przeznaczona do inspekcji sieci kanalizacyjnych do średnicy DN 200
mm, o długości kabla transmisyjnego minimum 30 m, umieszczona w walizce transportowej
zamontowanej w zabudowie samochodu; kamera powinna być doposażona w sztuczny
horyzont.
- kamera teleskopowa do inspekcji studni
- korek kanalizacyjny (1 szt.) pneumatyczny dla średnic DN 150-300mm,
- urządzenie do mycia rąk z podgrzewaniem
Zakup został sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 95% kosztów zakupu netto (z możliwością
umorzenia 20%) Wartość pojazdu to blisko 1,3 mln zł.
Pojazd zastąpi samochód z 2008 r. o łącznej pojemności zbiorników na osad i wodę 6 m3
umożliwiający pracę w temp pow. -5 o C.
4. Gmina Prudnik złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego projekt pt.
„Przebudowa drogi gminnej nr 107374 O ulicy Nowej w Łące Prudnickiej”, który aplikuje
o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu o przyznanie pomocy na operacje typu
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Złożony projekt swoim zakresem rzeczowym obejmuje skomunikowanie wielofunkcyjnego
centrum (WDK, OSP oraz Publiczne Przedszkole) w Łące Prudnickiej z drogą powiatową
1618 O poprzez przebudowę 220 mb drogi ul. Nowej.
Całkowity koszt projektu, którego realizację zaplanowano w formule „zaprojektuj i wybuduj”
opiewa na wartość 500 000,00 zł a Gmina Prudnik aplikuje o jego dofinansowanie kwotą 318
150,00 zł to jest w – maksymalnej dopuszczalnej programem - wysokości 63,63% wartości
kosztów kwalifikowalnych projektu.
Decyzji zawierającej wykaz projektów, które uzyskały dofinansowanie należy spodziewać się
na przełomie I i II kwartału 2021 roku.
5. Gmina Prudnik złożyła również do biura Lokalnej Grupy Działania
Ziemi” w Kietrzu wniosek pn. „Modernizacja placu zabaw w Łące
ubiegać będzie się o wsparcie w ramach poddziałania „Wsparcie na
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Płaskowyż Dobrej
Prudnickiej”, który
wdrażanie operacji
Programu Rozwoju
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Zakres rzeczowy złożonego projektu przewiduje dofinansowanie prac związanych
z organizacją nowoczesnego placu zabaw zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie
wielofunkcyjnego kompleksu w Łące Prudnickiej w skład którego wejdzie 10 urządzeń
zabawowych, 4 ławki, stojak na rowery, kosz oraz tablica regulaminowa.
Projekt o całkowitej wartości brutto 88 785,50 zł ubiega się o maksymalne dofinansowanie
określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich określone na poziomie 63,63%
wartości kosztów kwalifikowalnych projektu co w przypadku niniejszego projektu oznacza
kwotę 56 493,00 zł. Decyzji o wyborze projektów do dofinansowania w ramach ogłoszonego
konkursu spodziewać należy się w okresie ok. 6 miesięcy.
6. 11 grudnia wziąłem udział w wideokonferencji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
dotyczącej działań w obszarze wsparcia rodziny, w której udział wzięło około 150
uczestników. Potrzebę nowego spojrzenia na kwestię współpracy pomiędzy instytucjami
działającymi na rzecz rodziny podkreśliła w swoim wystąpieniu wiceminister Barbara Socha,
Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej. Rząd uruchomił program grantowy „Po
pierwsze rodzina!” skierowany do organizacji pozarządowych, ale jednocześnie będzie
prowadził wdrażanie nowych koncepcji wsparcia w gminach, które chcą jeszcze mocniej
zaangażować się w działania na rzecz rodziny i doprowadzić do upowszechnia dobrych
praktyk. Będziemy obserwować propozycje ministerstwa i skorzystać z każdego programu,
który przyniesie wymierne korzyści w kluczowych dla rodziny aspektach, takich jak:
bezpieczeństwo, zdrowie, edukacja.
7. W ubiegłą sobotę uczestniczyłem w pogrzebie Janusza Sanockiego, byłego posła na Sejm
RP, radnego gminy Nysa i burmistrza tego miasta w latach 1998-2001. Człowieka
bezkompromisowego, opozycjonistę w czasach PRL-u. Cześć Jego Pamięci.
8. W dniach od 14.12 do 15.12.2020 r. trwały obrady Euroregionalnego Komitetu
Sterującego, który rozpatrywał wnioski złożone w XII naborze wniosków do Funduszu
Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad.
Wśród ocenianych wniosków znalazły się 3 projekty Gminy Prudnik, których realizatorem
będzie Agencja Sportu i Promocji w Prudniku, bowiem wszystkie 3 uzyskały dofinansowanie.
Poniżej krótka informacja na temat każdego z nich:
- „Śladami Prymasa Tysiąclecia”:
Całkowita wartość projektu: 35 174,00 Euro
Dofinansowanie z EFRR: 29 897,90 Euro
Dofinansowanie z budżetu Państwa: 1 758,70 Euro
Wkład własny: 3 517,40 Euro
W ramach projektu planuje się przeprowadzenie następujących działań:
1) stworzenie wielojęzycznej broszury dotyczącej osoby Prymasa Tysiąclecia - Kardynała
Stefana Wyszyńskiego,
2) stworzenie odrębnego (niezależnego) modułu w istniejącej już Aplikacji Mobilnej Gminy
Prudnik, promującej między innymi potencjał kulturowy
i przyrodniczy Gminy Prudnik - przedmiotowy moduł w całości dotyczyć będzie Szlaku
Prymasowskiego oraz osoby Kardynała Wyszyńskiego i wszelkich faktów dotyczących jego
internowania w Prudniku. Moduł poświęcony osobie Kardynała Wyszyńskiego, podobnie jak
broszura, zostanie wykonany w 4 językach.
3) organizacja Dni Prymasowskich w Prudniku-Lesie – 7 czerwca 2020 na placu Piłsudskiego
w Warszawie miały się odbyć uroczystości beatyfikacyjne Prymasa Wyszyńskiego, ale 28
kwietnia 2020 zostały one zawieszone w związku z panującą pandemią COVID-19. Wszystko
wskazuje na to, że zostaną one przeniesione na 2021 rok. Byłaby to doskonała okazja do tego,
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aby uczcić osobę Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z tego powodu planuje się organizację
Dni Prymasowskich w Prudniku. W ramach przedmiotowego wydarzenia miałby się odbyć
koncert muzyki sakralnej oraz Bieg Prymasowski. Na to wydarzenie planuje się zaprosić
gości z Rep. Czeskiej - przedstawicieli Partnera projektu, czeskich parafii wchodzących w
skład Szlaku Pielgrzyma oraz sportowców z Czech.
- „Z poezją na Ty”:
Całkowita wartość projektu: 23 509,80 Euro
Dofinansowanie z EFRR: 19 983,33 Euro
Dofinansowanie z budżetu Państwa: 1 175,49 Euro
Wkład własny: 2 350,98 Euro
W ramach przedmiotowego projektu planuje się przeprowadzenie następujących działań:
1) wydanie polsko-czeskiego tomiku poetyckiego, w którym zostaną zawarte wiersze
autorstwa dwóch poetów z terenu pogranicza polsko-czeskiego: Wojciecha Ossolińskiego
oraz Františka Všetički. Almanach zostanie wydany
w nakładzie 1000 egzemplarzy;
2) wykonanie czterech pamiątkowych płyt chodnikowych, na których uwiecznione zostaną
cytaty autorów almanachu poetyckiego. Cytaty zostaną uwiecznione w formie odlewu na
płytach chodnikowych;
3) organizacja wieczoru poetyckiego - spotkania poetów z Polski oraz Republiki Czeskiej,
podczas którego zostaną zaprezentowane efekty projektu
w postaci tomiku poetyckiego.
- „Pewniej na pograniczu”:
Całkowita wartość projektu: 23 284,80 Euro
Dofinansowanie z EFRR: 19 792,08 Euro
Dofinansowanie z budżetu Państwa: 1 164,24 Euro
Wkład własny: 2 328,48 Euro
W ramach przedmiotowego projektu planuje się przeprowadzenie następujących działań:
1) zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń w ramach przedmiotowego działania planuje się zakup sprzętu
i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń i pokazów dotyczących udzielania
pierwszej pomocy. Przedmiotowe działanie zakłada zakup: dwóch defibrylatorów AED,
jednego defibrylatora treningowego, wodnego manekina ratunkowego oraz torby R1 z pełnym
wyposażeniem medycznym;
2) szkolenie dla pracowników Straży Miejskiej i OSP - przeprowadzenie szkoleń dotyczących
udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Zamysł przyświecający
Wnioskodawcy projektu jest taki, aby odpowiednio przeszkoleni funkcjonariusze straży
miejskiej i członkowie OSP włączyli się w przeprowadzenie kampanii informacyjnopromocyjnej skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży z terenu pogranicza polskoczeskiego, ale także do dorosłych obywateli polskich i czeskich;
3)
kampania informacyjno-promocyjna dla mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego kampania będzie prowadzona poprzez spotkania strażników miejskich przy udziale
funkcjonariuszy Straży Pożarnej i Policji w szkołach oraz przy udziale członków OSP
w sołectwach - w świetlicach wiejskich.
9. Pod koniec listopada Gmina Prudnik uruchomiła nową aplikację miejską. Aplikacja
miejsko-turystyczna powstała z myślą o mieszkańcach gminy, jak również o wszystkich tych,
którzy chcą wybrać się do Prudnika i w jego okolice, aby dowiedzieć się więcej na temat
naszego regionu. Aplikacja składa się z następujących modułów:
- miejsca - gdzie dowiesz się o prudnickich zabytkach, znajdziesz kontakt do urzędów,
instytucji, lokali gastronomicznych, obiektów sportowych, noclegowych, dowiesz się
w jakich godzinach kursują autobusy i pociągi,
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- audio przewodnik - spotkasz postacie związane z Prudnikiem, które oprowadzą Cię po
Prudnickim Szlaku Miejskim, opowiadając ciekawe historie i anegdoty,
- zgłoś usterkę - możesz poinformować nas o nie świecącej lampie, uszkodzonej ławce, czy
zerwanej tablicy,
- wydarzenia - zawsze będziesz wiedział na bieżąco, co i gdzie, dzieje się
w Prudniku,
- trasy - nie zgubisz się przemierzając lokalne turystyczne szlaki piesze, rowerowe, konne czy
nordic walking,
- planer - zaplanuj wycieczkę po Prudniku, wstaw swoje ulubione trasy
i wydarzenia,
- aktualności - zawsze otrzymasz aktualne informacje dot. Gminy Prudnik,
- strefa firm - sprawdź informacje odnośnie prudnickich firm.
Darmowa aplikacja Gminy Prudnik dostępna jest w czterech wersjach językowych: polskiej,
angielskiej, niemieckiej i czeskiej. Aplikacja powstała dzięki realizacji projektu pn. "Prudnik i
Krnov na wyciągnięcie ręki", który jest współfinansowany ze Środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
10. 5 grudnia odbyły się zawody pływackie o Puchar Burmistrza Prudnika.
W rywalizacji wzięło udział 50 zawodników w różnych kategoriach wiekowych – od
najmłodszych adeptów pływania do zaprawionych w bojach seniorów. Gratuluję wszystkim
zwycięzcom oraz uczestnikom, dziękując jednocześnie Agencji Sportu i Promocji za sprawą
organizację zawodów.
11. 2 grudnia odbył się pierwszy w historii Prudnickiego Ośrodka Kultury koncert online.
Była to forma dotarcia do szerszej publiczności z ofertą kulturalną wysokiej jakości przez
media społecznościowe. Koncert zobaczyło około 7 tysięcy osób. Dziękuję organizatorom
oraz zespołowi „Pół na pół”, który zagrał w tym naszym pierwszym historycznym koncercie.
12. 9 grudnia rozpoczął się Wirtualny Jarmark. W normalnych warunkach odbywałaby się
V edycja Jarmarku Bożonarodzeniowego. Żałujemy, że pandemia i związane z nią
ograniczenia zmusiły nas do odwołania Jarmarku, gdyż była to impreza, która z roku na rok
cieszyła się coraz większą popularnością. Pierwszy jarmark odbył się w 2016 roku, na
prudnickim rynku ustawiono namiot, w którym odbywały się występy artystyczne oraz
znajdowały się tam stragany z rękodzielnictwem. W zeszłym roku zawitało do nas prawie 60
wystawców (bombki, stroiki, zabawki, elementy drewniane, a także stoiska
gastronomiczne).Prezentowane były liczne atrakcje muzyczne, a także pokazy magiczne,
warsztaty kulinarne oraz rękodzielnicze. Jarmark odwiedził także Św. Mikołaj, który miał dla
najmłodszych podarki. Prawdziwą furorę zrobiło natomiast otworzenie Jarmarku połączone
z rozświetleniem choinki, bo towarzyszył im pokaz laserów. W tym roku chcieliśmy dać
mieszkańcom namiastkę Jarmarku, stąd pomysł by przenieść go do przestrzeni wirtualnej.
Stworzyć swoistą przestrzeń wymiany handlowej. Rękodzielnikom stworzyć miejsce reklamy
i dotarcia do potencjalnego klienta, który ceni sobie jakość wykonania. Każdy wystawca
może za pomocą e-maila lub wiadomości na fb, wysłać zdjęcia swoich produktów oraz krótki
opis. Tak zebrane informacje umieszczamy w specjalnym wydarzeniu na fb oraz specjalnie na
tę okazję stworzonej stronie. Obecnie wystawców jest 15-stu, ale liczba ta codziennie rośnie.
Uzupełnieniem jest wydana płyta z kolędami w wykonaniu prudniczanki Natalii Rygiel,
która jest dystrybuowana wśród mieszkańców naszej gminy.
13. Korzystając z okazji chciałbym złożyć mieszkańcom Gminy Prudnik życzenia zdrowych
i wesołych świąt. Niech nadchodzący 2021 rok będzie dla nas wszystkich rokiem w każdym
wymiarze lepszym od tego mijającego.
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3. Gospodarka finansowa:
1) Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2021 rok (druk nr
603)
a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
Przewodnicząca Alicja Isalska odczytała projekt uchwały budżetowej Gminy Prudnik na
2021 r.
b) Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym
projekcie uchwały budżetowej.
Wiceprzewodniczący Edward Mazur odczytał Uchwałę nr 568/2020 z dnia 15 grudnia
2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o projekcie
uchwały budżetowej.
/Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu/
c) Odczytanie opinii komisji przez Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku odczytali kolejno opinie
o przedstawionym projekcie uchwały.
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały budżetowej Gminy
Prudnik na 2021 rok.
/opinie stanowią załączniki od nr 13 do nr 18/.
d) Przedstawienie stanowiska Burmistrza do opinii komisji.
Burmistrz Grzegorz Zawiślak oznajmił, że proponowany budżet jest budżetem skrojonym
na potrzeby przyszłego roku. Jest to budżet nie całkowicie kryzysowy, jednak bardzo
oszczędny. W budżecie po raz pierwszy nie ma deficytu, a zadłużenie, które tam się pojawia
jest związane ze spłatą zobowiązań z lat poprzednich. Żadna inwestycja w roku przyszłym nie
jest planowana z kredytów. Burmistrz wyraził nadzieje, że Gmina będzie mogła się mocno
rozwijać w przyszłych latach bez zaciągania kolejnych zobowiązań inwestycyjnych, tylko ze
środków, które uda się gminie pozyskać. Należy bardzo roztropnie podchodzić do
funkcjonowania Gminy. Burmistrz podkreślił jednak, że pomimo różnych głosów, które się
pojawiają odnośnie wydatkowania publicznych pieniędzy: że jest ciężko i Gmina powinna
skupić się głównie na pomocy i przetrwaniu, należy pamiętać, że zdrowy organizm to nie
tylko zdrowe ciało, ale również umysł, tak więc Gmina Prudnik na pewno nie będzie
w nieprzemyślany sposób oszczędzać na kulturze. Tu G. Zawiślak złożył deklaracje, że nie
będzie oszczędzać na kulturze, jeśli nie przymusi go do tego sytuacja ekstremalna. Dodał, że
miasto rozwija się wtedy, kiedy kultura też się rozwija. Rozwija się sport, rozwijają się
organizacje społeczne i nie chce oszczędzać na tych sprawach. W sytuacji kiedy nie jest
możliwe zorganizowanie pewnych cyklicznych imprez będą dokonywane starania
w substytuowaniu rzeczy mobilizujące i uatrakcyjniające dla mieszkańców i ludzi, którzy
Prudnik mają blisko w sercu. Burmistrz powtórzył, że budżet jest oszczędny, aczkolwiek
wpisanych jest wiele zadań, które realizowane będą w miarę możliwości. Są to zadania
wnioskowane głównie przez radnych, zadania, które w oczekiwaniu mieszkańców powinny
być zrealizowane w trybie natychmiastowym. Nie da rady jednak nadrobić wieloletnich strat
naszego miasta w kwestii pozyskiwania środków z zewnątrz. Większe miasta takie jak Opole
czy Nysa mają szanse na dynamiczny rozwój właśnie przez wpływy środków zewnętrznych.
Gmina Prudnik w miarę możliwości aplikuje o środki z zewnątrz i od początku trwania
obecnej kadencji udaje się je pozyskiwać. W kwestii budżetu wiadomo, że dużym
obciążeniem jest oświata. Gmina nie może tu w sposób nieracjonalny oszczędzać. Jest to
bardzo kwestia mająca na celu przygotowanie młodych prudniczan do wejścia w nowe
dorosłe życie w Prudniku i poza nim. Burmistrz oznajmił, że budżet to nie tylko inwestycje.
Budżet to przede wszystkim wydatki bieżące. Oznajmił, że stara się tak ten budżet
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kształtować aby te wydatki bieżące były jak najmniejsze. Nie zawsze się to udaje, bo to są
czynniki zewnętrzne, na które nie ma wpływu, a te wpływy są też na różnym poziomie: nie są
do końca przewidywalne. Obecny rok jest jaki jest. Widać, że wpływy z podatków na pewno
będą niższe w przyszłym roku, bo odroczenia które się pojawiają lub umorzenia spowodują
w przyszłym roku duże uszczuplenie jeżeli chodzi o tą stronę bilansowania budżetu, więc
trzeba o tym pamiętać. Wydatki bieżące to jest najważniejsze zadanie które stoi przed gminą,
żeby można było z podniesioną głową podchodzić do zadań na kolejne lata. Burmistrz dodał,
że może budżet nie jest idealny, ale na pewno jest racjonalny i wykonalny. Zachęcił radnych
do odpowiedzialnego głosowania, gdyż ten budżet naprawdę gwarantuje, że przyszłym roku
gmina Prudnik będzie dalej mogła się rozwijać. Na pewno nie jest to budżet marzeń, bo każdy
wolałby, aby była możliwość wykonania większej ilości inwestycji w przyszłym roku.
Przewodnicząca podziękowała za opinię Burmistrza.
e) Dyskusja.
W dyskusji głos zabrali:
Radna Zofia Zeprzałka – Krzemień. Oznajmiła, że w tym trudnym czasie, i w tej brutalnej
rzeczywistości wszyscy mieszkańcy szukają czegoś co jest stabilne i stanowi ostoję. Wyraziła
zdanie, że ci którzy przygotowywali budżet dokonali wszelkich starań, aby dokument ten był
fundamentalną podstawą i szansą na dalszy rozwój Gminy Prudnik niezależnie od tego, co
będzie działo się dalej. W swojej wypowiedzi radna podkreśliła, że stabilność ta wynika
z faktu, że nie ma rozbieżności pomiędzy dochodami a wydatkami. A ponieważ wiele osób
pyta co dalej należy również spojrzeć do tyłu, na to co już zostało zrobione. Mimo tych
wszystkich utrudnień i takich dramatycznych sytuacji oddawane są drogi do użytku,
większość działów gospodarki w naszej gminie funkcjonuje prawidłowo i to może rodzić
jakieś nadzieje, że przyszłość będzie w miarę stabilna. Mieszkańcy oczywiście pytają co
z tymi działaniami i planami, które były na ubiegły rok, a nie zostały zrealizowane. Patrząc na
przedłożony budżet widzimy, że zadania niezrealizowane zostały ujęte w planie na rok
przyszły. Dotyczy to przebudowy i modernizacji dróg: Grottgera, Tysiąclecia, Asnyka,
Skłodowskiej, Ogrodowej, Chrobrego, Kochanowskiego. Przygotowana będzie również
dokumentację na drogę w Dębowcu. Pytania ze strony mieszkańców dotyczą również spraw
związanych z parkiem i cmentarzem. Radna wyraziła zdanie, że w tym temacie jest
zadowolona, gdyż w budżecie zaplanowano kwotę prawie 1500000 zł na tzw.
bioróżnorodność. W tej chwili zarówno park jak i cmentarz wymagają w pierwszej kolejności
usunięcia tych wszystkich połamanych gałęzi, drzew, o czym radna złożyła interpelacje
i mieszkańcy mogą być pewni, że nie tylko porządkowanie ale i doprowadzenie parku
i cmentarza do ekstra stanu zostanie zrealizowane. Budżet zawiera również informacje
o przebudowie stadionu przy ulicy Kolejowej. Jest także wiele na temat oświaty, tu na pewno
również będzie się wiele działo w zakresie remontów. Radna podkreśliła, że budżet został
opracowany dużym nakładem pracy władz, a mieszkańcy mogą być spokojni, że to co zostało
w nim zawarte zostanie zrealizowane. Na pewno nie jest to budżet marzeń, jednak trzeba
brać pod uwagę to, że marzenia każdego człowieka są inne. Jednak małymi krokami idziemy
do przewodu i realizujemy cele.
Radna korzystając z okazji wyraziła radość z możliwości spotkania (on-line) ze wszystkimi
radnymi życząc wszystkim zdrowia w nowym roku i możliwości spotkania się trochę inaczej
niż teraz.
Burmistrz podziękował za tyle no miłych słów, bo naprawdę w tej pracy rzadko się to słyszy,
słyszy się raczej krytykę. Dodał, ze swojej strony, że w życiu nauczony jest rozwiązywać
problemy szybko i na bieżąco, bo za chwilę pojawią się następne. Burmistrz zadeklarował, że
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zadania, które zostały rozpoczęte w tym roku, ale z różnych względów, niezależnych, nie
zostały dokończone będą realizowane w roku przyszłym.
Radny Zbigniew Kosiński powiedział, że budżet jak wiadomo nie jest taki, jakbyśmy sobie
życzyli i nie są to przyczyny wynikające z naszych możliwości, ale warunki zewnętrzne też
powodują że ten budżet wygląda tak, a nie inaczej. Radny oznajmił, że po pochwałach
chciałby zejść na ziemię. Przypomniał, że dokładnie rok temu przy uchwalaniu budżetu
mówił o tym co dotyczy jego bezpośrednich wyborców. Sprawa dotyczy Centrum
Sportowego w Niemysłowicach, który powstał dzięki zaangażowaniu i wysiłkowi
mieszkańców. Przez dłuższy czas budynek ten by również utrzymywany i zarządzany przez
mieszkańców. Radny oznajmił, że od roku stara się zapewnić możliwość funkcjonowania
obiektu już na zasadzie domu kultury. Póki co bez rezultatu. Minął rok, a budynek stoi
niemalże opuszczony, w międzyczasie został on przekazany z OSIR-u do Domu Kultury
i dalej w temacie nic się nie dzieje. Radny wyraził nadzieje, że w przyszłym roku może uda
się jakoś rozwiązać problem. Poruszył jeszcze temat przystanku autobusowego, którego
remont odwleka się w czasie już pól roku. Powtórzył wypowiedź Burmistrza o załatwianiu
spraw na bieżąco i zapytał dlaczego akurat w Niemysłowicach nie da się tego zrobić? Dodał,
że cieszy się z tego, że w gminie otwierają się nowe ośrodki kultury, między innymi w Łące
Prudnickiej, bo tak powinno to się odbywać, że oddawane są nowe drogi, ale nie można
zapominać o tym co jest i dopuszczać do tego, aby to niszczało. Obiekt w Niemysłowicach
nie jest nawet ogrzewany.
Burmistrz Grzegorz Zawiślak poinformował, że remont przystanku zostanie wykonany
niezwłocznie po nowym roku, jeśli warunki pogodowe na to pozwolą. Remont był wyceniony
na kwotę, która nie była zabezpieczona w budżecie na rok bieżący. W kwestii Domu Kultury:
obiekt wymaga modernizacji i poniesienia pewnych nakładów. W połowie przyszłego roku
powinien powstać kompleksowy plan i zasady funkcjonowania wszystkich obiektów na
terenie naszej gminy, bo do tej pory to wyglądało i różnie. Burmistrz oznajmił, że chciałby,
aby wszyscy mieszkańcy byli traktowani w tym zakresie uczciwie i równo. Nie może być tak,
że w niektórych miejscowościach są jakieś preferencje w stosunku do wynajmu obiektów
użyteczności publicznej. Mowa tu o wynajmie takim prywatnym, komercyjnym, a nie na
potrzeby jakiejś społeczności, bo to są dwa różne tematy. W mijającym roku pewne ruchy
zostały wykonane, jednak są one niewystarczające, aby urealnić te koszty. Problem opisany
przez radnego jest problemem, który istnieje również w innych miejscowościach, jak
chociażby w Moszczance, gdzie są dwa obiekty. Wypadałoby zmodernizować ten obiekt
który jest przy boisku i przywrócić mu wszystkie punkty, które wiosce powinny służyć,
a zejść z obiektu Moszczanka – Kolonia, co jest również wolą mieszkańców. Tak samo miało
być w Łące Prudnickiej, jednak część osób uważa, że obiekt, który do tej pory służył
mieszkańcom powinien nadal pozostać w ich rękach. Burmistrz dodał jednak, że gmina nie
może pozwolić sobie na to, aby w jednej miejscowości były dwa obiekty. I jeśli mieszkańcy
Łąki będą chcieli pozostawić stary obiekt to w porządku – jednak bez wkładu Gminy
w utrzymanie go. Burmistrz dodał, że jeśli są stowarzyszenia chętne do przejęcia obiektów
podlegających pod gminę to gmina jest w stanie zawrzeć porozumienia przekazujące obiekty
pod opiekę. Wracając do sali w Niemysłowicach Burmistrz oznajmił, że jej funkcja zostanie
przywrócona, a przekazanie obiektu pod ASIP musiało nastąpić ze względu na
porządkowanie zarządzania, właśnie ze względu na to, że było dużo rozbieżności jeżeli
chodzi o koszty funkcjonowania tego obiektu. Burmistrz powtórzył, że nie podlega
wątpliwości fakt, że obiekt wymaga modernizacji. Koszty utrzymania też są wysokie i trzeba
z nich zejść, a żeby z nich zejść trzeba zainwestować. Burmistrz dodał, że jesteśmy
w przednówku nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, czyli środków które są
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przekazywane z zewnątrz. Za te pieniądze można robić inwestycje takie jak między innymi
termomodernizację. Budżet Unii Europejskiej został przegłosowany i pieniądze za chwilę
zaczną się pojawiać w różnych programach. Obiekt w Niemysłowicach tez musi zostać
poddany termomodernizacji po to, aby koszty funkcjonowania były niższe. Burmistrz dodał,
że budżet jest tak obwarowany wydatkami bieżącymi, że należy tak go rozplanować, aby
wystarczyło dla wszystkich. Dodał, że Niemysłowice na pewno nie będą traktowane gorzej
niż inne miejscowości, a każda miejscowość wymaga jakichś nakładów. W tym roku
faktycznie Łąka Prudnika była wioską wiodącą i ciężko będzie dorównać, aby inne
miejscowości również otrzymały takie nakłady, jednak zadania bieżące będą zaspakajane.
Radny Zbigniew Kosiński oznajmił, że rozumie, że obiekt wymaga modernizacji
i dostosowania do obecnych wymagań jeśli chodzi o ogrzewanie. Radny wyraził zdanie, że
zależy mu na wznowieniu działalności obiektu, bo oczekiwanie kolejne lata na pojawienie się
środków nie jest optymistyczne. Dodał, że myślał, że jak obiekt zostanie przekazany do
Domu Kultury to zacznie funkcjonować jak inne domy kultury na terenach wiejskich.
Burmistrz w odpowiedzi oznajmił, że w innych miejscowościach przy domach kultury
działają świetlice i te świetlice powodują, że te obiekty funkcjonują. W Niemysłowicach
świetlica działa przy przedszkolu i nie ma sensu jej przenosić do tego obiektu. Trzeba
znaleźć inną formułę na jego funkcjonowanie. Rok mijający jest rokiem, w którym jeden
dyrektor odchodził, przyszedł nowy co również powodowało nie do końca jasną sytuację.
Nowy dyrektor musi się wdrożyć i wprowadzić rozwiązania, które zabezpieczą wszystkie
miejscowości pod kątem kulturalnym.
Radny Zygmunt Bochenek zapytał kiedy zostanie wybudowana wiata, która powstać miała
na ulicy Skowrońskiego na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej. Druga uwaga dotyczy
chodników na ulicy Robotniczej i Nowej, które również nie zostały wpisane do budżetu na
rok 2021. Nie uwzględniono również ulicy Soboty oraz Jesionkowej w kierunku nowego
cmentarza. Radny przytoczył pismo od Burmistrza z 13 listopada 2019 r., w którym jest
informacja, że przebudowa tego odcinka drogi będzie przedmiotem wykonania dokumentacji
technicznej zaplanowanych do realizacji w projekcie budżetu na 2020 rok. Radny poruszył
również temat braku odpowiedzi ze strony Gminy na interpelację radnego Gminy Lubrza
dotyczącej rozwiązania problemu odwodnienia drogi od Osiedla Jesionowe Wzgórze
w Prudniku do Jasiony. Zapytał czy nie obowiązują terminy, aby udzielić odpowiedzi na taki
pismo? Radny dodał, że ma informacje, że za poprzedniej kadencji złożona była obietnica, że
droga ta zostanie wyremontowana. Radny wspomniał o incydencie, że Stadnina Koni z ponad
7 metrowej drogi zrobiła dwumetrową. Radny dodał, że nie zostawi tego tak. Oznajmił, że
chciałby tak jak radna Zofia Zeprzałka – Krzemień pochwalić pana Burmistrza, jednak nie
może tego uczynić.
Burmistrz oznajmił, że aby cos zrobić to najpierw należy ustalić fakty, a żeby ustalić fakty
należy to zrobić w warunkach, które faktycznie wpływają na te utrudniania. Po pierwsze,
żeby stwierdzić jak płynie woda należy to zrobić wtedy, kiedy pana deszcz. Pracownicy
zaczęli się tym tematem zajmować i zastanawiają się nad rozwiązaniem doraźnym dopóki nie
zostanie wybudowana obwodnica, aby tą wodę skierować w odpowiednie miejsce. Po drugie
odbyło się spotkanie (w którym radny również uczestniczył) z radnym oraz Wójtem Gminy
Lubrza, na którym zostało jasno powiedziane, że zalewani są mieszkańcy Gminy Lubrza i to
Gmina Lubrza powinna być inicjatorem budowy tej drogi. Burmistrz oznajmił, że nie będzie
budował ślepej drogi prowadzącej w pole. Dodał, że jeśli Gmina Lubrza wystąpi o budowę
drogi, która będzie zabezpieczała mieszkańców Gminy Lubrza przed zalewaniem to Gmina
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Prudnik pomoże i przystąpi do realizacji zadania w zakresie, który jest na terenie naszej
gminy. I tak jak było deklarowane na spotkaniu ostanie złożony wspólny wniosek na
dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Burmistrz podkreślił, że niejednokrotnie
mówił, że czeka na konkretne działania Gminy Lubrza, gdyż to oni muszą być inicjatorem
budowy tej drogi, bo to mieszkańców gminy Lubrza zalewa deszczówka. Gmina Prudnik
pomoże sąsiadowi rozwiązać problem, jeśli ta podejmie inicjatywę. Odnośnie wiaty
przystankowej miała być ona zamontowana lada moment. Jedna wiata została zamontowana 3
tygodnie temu.
Radny Zygmunt Bochenek powiedział, że wszystko rozumie, jednak jakaś odpowiedź
powinna zostać wystosowana do Wójta Gminy Lubrza. Dodał, że jest zbulwersowany
brakiem odpowiedzi w terminie.
Burmistrz oznajmił, że pismo to nie ma terminu odpowiedzi wynikającego z Kodeksu
Postepowania Administracyjnego. Odpowiedź zostanie udzielona po ustaleniu jak problem
może zostać rozwiązany z naszego punktu widzenia. Burmistrz poprosił również, aby brać
pod uwagę dużą absencję pracowników w ostatnim czasie.
Radny Jacek Urbański poruszył problem mieszkaniowy w Prudniku. Lista osób
oczekujących na mieszkania jest duża, a standard mieszkań jest różny. Chodzi tu głównie
o urządzenia sanitarne. Mieszkania często nie są wyposażone w łazienki, a ludzi
oczekujących na mieszkania nie stać na tak duże remonty. Dlatego też radny zwrócił się do
Burmistrza z prośbą, aby skupić się na tych sprawach i na możliwości pozyskiwania środków
z zewnątrz również z przeznaczeniem na te kwestii, aby te problemy jak najszybciej
rozwiązać i zmienić ten stan rzeczy.
Burmistrz powiedział, że ciężko mu się odnieść do problemu w 100%. Jest to problem
kilkudziesięcioletni, który ciągnie się od wielu kadencji. Jeżeli chodzi o substancje
mieszkaniowa jest ona na bieżąco modernizowana. Wykonywane są kompleksowe remonty,
przyłączanie budynków do sieci ciepłowniczej i przy tej okazji mówić można o łączach
sanitarnych. Ogólny szacowany koszt takich remontów to około 30 mln złotych. Są to
pieniądze, których gmina nie ma w swoim budżecie i których nikt nie będzie chciał Gminie
zapewnić. Burmistrz wyraził nadzieję, że kolejna inicjatywa rządowa choć w małym stopniu
rozwiąże problem mieszkalnictwa w Prudniku. Jest to Krajowy Zasób Nieruchomości. Jest to
kolejne spojrzeniem na program mieszkanie plus, które nie do końca odpowiadało potrzebom
i realiom takich miast jak Prudnik. Burmistrz oznajmił, że jest po spotkaniu z prezesem KZN.
Przepisy dotyczące tego programu są dopiero na etapie uchwalania i na pewno są atrakcyjne
dla gminy takiej jak Prudnik. Burmistrz dodał, że gmina jest na etapie podpisywania
porozumienia z Krajowym Zasobem Nieruchomości odnośnie tego programu. Jak będą znane
konkrety to radni na pewno będą informowani o tym na bieżąco.
Radny Jacek Urbański oznajmił, że zdaje sobie sprawę z tego, że problem ciągnie się od
wielu lat. Chciałby jednak zapewnienia, że podejmowane będą działania mające na celu
doprowadzenie zasobów gminnych do lepszego stanu.
Burmistrz oznajmił, że jest w trakcie poszukiwania środków, które pomogą w utrzymaniu
zasobów w lepszym stanie. Dodał, że w najbliższym czasie trzeba będzie przyjrzeć się
czynszom, gdyż do tej pory były one nieadekwatne do kosztów utrzymania mieszkań.
Burmistrz wyraził nadzieje, że uda się wypracować system, który pozwoli na lepsze
funkcjonowanie systemu mieszkaniowego.
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Wiceburmistrz Jarosław Szóstka poinformował, że jest w trakcie przygotowywanie
dogłębnej analizy obecnej sytuacji w mieszkaniach komunalnych. Na jednej z sesji
w pierwszym kwartale planowane jest przedstawianie dokumentu roboczo nazywanego
Strategią Mieszkaniową Gminy Prudnik. W dokumencie przedstawione będą potrzeby
remontowe każdego budynku zarówno socjalnego jak i komunalnych w zasobach gminnych.
Przedstawione zostaną warianty jak może kształtować się czynsz i jaki to będzie miało wpływ
na sytuację odtworzeniową. Przedstawione zostaną również możliwości i kroki jakie gmina
może podjąć w celu prowadzenia racjonalnej polityki mieszkaniowej.
Radny Stanisław Mięczakowski podziękował w imieniu mieszkańców Łąki Prudnickiej za
wszystko, co wydarzyło się na rzecz miejscowości. Odniósł się do sprawy związanej z
zachowaniem starego domu kultury. Mieszkańcy mają pomysł, aby utworzyć tam klub
seniora czy też dom seniora, tym bardziej, że jest deficyt miejsc świadczących takie usługi.
Radny zaznaczył, że budynek cały czas jest użytkowany, w całkiem dobrym stanie i szkoda
byłoby zmarnować taki potencjał. Dodał, że sołectwo nie zamyka się tylko na seniorów Łąki
Prudnickiej, ale również seniorów z innych miejscowości Gminy Prudnik. Zaproponował, aby
radni zapoznali się z budynkiem, zobaczyli w jakim jest stanie i przeanalizowanie możliwości
pozyskiwania środków z zewnątrz, aby nie obciążać budżetu gminy.
Burmistrz Grzegorz Zawiślak oznajmił, że to rada poprzedniej kadencji wnioskowała
o nowy budynek i rezygnacje z utrzymywania starego obiektu. Robione były analizy
i mieszkańcy Łąki Prudnickiej poparli podejmowane działania. Burmistrz powtórzył, że
gminy nie stać na utrzymywanie dwóch budynków spełniających taką samą funkcje.
Odnośnie domu seniora powstanie takiego miejsca planowane jest na ulicy Tkackiej
w Prudniku, który będzie obsługiwał nie tylko mieszkańców Gminy, ale całego powiatu.
Burmistrz poprosił, aby któryś z radnych poprzedniej kadencji wypowiedział się dlaczego w
poprzedniej kadencji podjęto decyzję o budowie nowego obiektu w Łące Prudnickiej
w rezygnacja z funkcjonowania starego.
Radny Stanisław Mięczakowski przypomniał, że wstępny projekt przewidywał powstanie
budynku, w którym mieścić się będzie dom kultury i remiza strażacka. W trakcie realizacji
podjęto decyzje o przeniesieniu tam przedszkola. Całe pierwsze piętro, które miało zostać
przeznaczone na dom kultury zostało adaptowane na przedszkole. Podmiot domu kultury
został ściśnięty na dole. Geneza była dobra, jednak uległa zmianie z niekorzyścią dla
mieszkańców. Powtórzył, że dobrze byłoby zorganizować spotkanie wszystkich radnych
w Łące, aby później móc podjąć dalsze decyzje.
Burmistrz oznajmił, że skoro ma zostać zorganizowany wyjazd to proponuje w pierwszej
kolejności pojechać do Niemysłowic, do Moszczanki, aby zobaczyć jak tam wygląda zasób,
a później dopiero zobaczyć czy budynek w Łące Prudnickiej jest priorytetem.
Przewodnicząca Alicja Isalska przypomniała, że dyskusja powinna dotyczyć budżetu, a nie
Domu Kultury w Łące Prudnickiej.
Radny Stanisław Mięczakowski oznajmił, że nie chce stawiać na szali ważności innych
miejscowości. Chce po prostu, aby dać szansę na dalszą działalność starego Domu Kultury
w Łące.
Burmistrz oznajmił, że zlecona została ekspertyza budynku, które zostaną przedstawione
radzie.
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Radny Andrzej Gajewski powiedział, że jeśli chodzi o domy kultury to inne miejscowości
korzystały ze środków z zewnątrz, natomiast dom w Łące Prudnickiej został wybudowany
tylko i wyłącznie ze środków gminnych. Radny wyraził zdanie, że nie wierzy, że
funkcjonowanie starego domu kultury nie będzie generować dużych kosztów. Trzeba brać
pod uwagę remonty bieżące, przeglądy itp.
Radny Zbigniew Kosiński zgodził się z radnym Stanisławem Mięczakowskim. Powiedział,
że nie można wprowadzać między radnymi atmosfery rywalizacji, a starać się wspólnie
dochodzić do porozumienia i szukać rozwiązań. Wyraził aprobatę odnośnie wizji lokalnej
obiektów w poszczególnych miejscowościach.
Przewodnicząca Alicja Isalska poprosiła o zakończenie dyskusji w temacie domów kultury.
Wiceprzewodniczący Edward Mazur oznajmił, że dużo tematów bliskich jego sercu zostało
już poruszonych. Podziękował Jackowi Urbańskiego za poruszenie tematu budownictwa
i mieszkalnictwa w gminie, a Burmistrzom za to, ze temat cały czas jest żywy. Odnośnie
Domu Kultury w Łące Prudnickiej Edward Mazur wyraził zdanie, że sytuacja jest pokłosiem
braku spotkań radnych i możliwości analizy problemów.
Burmistrz stwierdził, że na tą chwilę dobrym rozwiązaniem w kwestii Łąki Prudnickiej
byłoby pieniądze ze sprzedaży starego obiektu zainwestować w rozbudowę nowego, bo jak
wiadomo utrzymanie jednego budynku zawsze będzie generować mniejsze koszty niż dwóch.
Dodał, że zachęca radnych do wzięcia udziału w wizji lokalnej, która da obraz sytuacji.
Radna Katarzyna Rożek poprosiła o zakończenie dyskusji w kwestii domu kultury w Łące
Prudnickiej, gdyż wszystko już zostało na ten temat powiedziane.
Radny Ryszard Czeczel przypomniał, że na początku kadencji radni spotkali się
z problemami z komunikacją, problemami oświatowymi, z gospodarką śmieciową, które to
miały duży wpływ na finanse gminy. W kolejce inwestycyjnej czekają kolejne drogi. Radny
oznajmił, że rozumie, iż w obecnej sytuacji finansowej należy dobrze zaplanować inwestycje
i realizować wydatki bieżące. Wszystko to ma wpływ na budżet, który jest taki a nie inny.
Radny wyraził zdanie, że budżet jest bezpieczny i na miarę możliwość. Życzył Burmistrzowi
powodzenia w aplikowaniu o środki zewnętrzne na przyszłe lata. Zapytał jeszcze o plany
związane z organizacją imprez cyklicznych w tym festiwalu jazzowego.
Burmistrz oznajmił, że planowane jest powrócenie do sztandarowych imprez, które
odbywają się cyklicznie, jednak trudno przewidzieć jak będzie wyglądał przyszły rok.
Niestety wszytko wskazuje na to, że pewne ograniczenia będą obowiązywały dłużej. Na
pewno sytuacja będzie obserwowana na bieżąco i jeśli będą przesłanki do organizacji imprez
to takie się odbędą.
Radny Zygmunt Trojniak odniósł się do braku deficytu. Zwrócił uwagę na fakt, że gmina
co roku zaciąga kredyt, aby pokryć deficyt. Obecny stan pandemii może również
niekorzystnie wpłynąć na dochody majątkowe zaplanowane w budżecie. Odnośnie strony
wydatkowej radny wyraził zdanie, że brakuje mu zabezpieczania na wydatki związane z
przejęciem ogrodów działkowych. Niepokój wzbudza również budynek po byłym basenie, na
który brakuje dalszej koncepcji. Przebudowa centrum przysiadowego również budzi
wątpliwości czy kwota zaplanowana na ten cel będzie wystarczająca. Radny poruszył również
temat planowanej budowy nowego cmentarza.
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Burmistrz oznajmił, że nowy cmentarz jest cały czas w planach. Na chwilę obecną na starym
cmentarzu są jeszcze miejsca pochówku. Odnośnie zakupu działek w strefie inwestycyjnej –
działki były w planie budżetowym, jednak wiele zadań musiało zostać wykreślonych. W
miarę pojawiania się środków zadania będą przywracane do realizacji. Odnośnie
finansowania dworca autobusowego – jest ona wpisana w wieloleciu i nie ma obaw, że nie
inwestycja nie zostanie zrealizowana. W kwestii basenu Burmistrz wyraził zdanie, że bardzo
chciał, aby basen spełniał pewne funkcję, gdyż są pomysły na zagospodarowanie budynku
jednak w obecnej sytuacji plany te muszą zostać odłożone na przyszłość.
Radny Zygmunt Trojniak wyraził zdanie, że mimo wszystko należy się pochylić nad
przejęciem ogrodów działkowych, bo to jest szansa dla gminy.
Burmistrz zgodził się z radnym i wyraził radość ze wsparcia. Temat ogrodów działkowych
na początku roku na pewno powróci.
Radny Zygmunt Trojniak zapytał w jakim celu jest wprowadzona kwota na wnoszenie
aportem mieszkań.
Burmistrz oznajmił, że jest to kwota wnoszona w celu podreperowania struktury
mieszkaniowej w gminie Prudnik.
Dalsza dyskusja nie została podjęta.
f) Głosowanie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2021 rok (druk nr
603)
Głosowano w sprawie:
Głosowanie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2021 rok (druk nr
603).
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Marcin Krasoń, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski,
Edward Mróz, Katarzyna Rożek, Urszula Rzepiela, Jacek Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz
Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Zygmunt Bochenek, Zbigniew Kosiński, Zygmunt Trojniak
BRAK GŁOSU (1)
Paweł Licznar
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XXXIV/564/2020 sprawie uchwały budżetowej
Gminy Prudnik na 2021 rok została podjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 19/
Burmistrz podziękował za odpowiedzialne głosowanie.
2) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Prudnik na lata 2021-2024 (druk nr 604)
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a) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2021-2024
Przewodnicząca Alicja Isalska odczytała projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Edward Mazur odczytał Uchwałę nr 535/2020 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie
opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Prudnik
na lata 2021-2024
/uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu/
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych z zapytaniem czy chcieliby zabrać głos,
zadać pytania odnośnie omawianego projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
b) Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Prudnik na lata 2021-2024 (druk nr 604)
Głosowano w sprawie:
Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Prudnik na lata 2021-2024 (druk nr 604).
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (18)
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 (3)
Zygmunt Bochenek, Zbigniew Kosiński, Zygmunt Trojniak
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XXXIV/565/2020 sprawie w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2021-2024 została
podjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 21/
3) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok (druk nr 605)
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 605
pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok (druk nr 605).
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
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,
Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
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Zygmunt Bochenek, Zbigniew Kosiński, Zygmunt Trojniak
BRAK GŁOSU (1)
Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XXXIV/566/2020 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Prudnik na 2020 rok została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu/
4) Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Prudnik, które w 2020 r.
nie wygasają z upływem roku budżetowego i określenia ostatecznego terminu dokonania
wydatku ujętego w wykazie (druk nr 606)
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 606
pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Prudnik, które w 2020 r. nie
wygasają z upływem roku budżetowego i określenia ostatecznego terminu dokonania
wydatku ujętego w wykazie (druk nr 606).
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (18)
Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, 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 (1)
Zygmunt Trojniak
BRAK GŁOSU (2)
Zygmunt Bochenek, Marcin Krasoń
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XXXIV/567/2020 w sprawie wykazu
wydatków budżetu Gminy Prudnik, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku
budżetowego i określenia ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie
została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu/
5) Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Prudnik
lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organu
uprawnionego do udzielania tych ulg oraz o niedochodzeniu należności o charakterze
cywilnoprawnym przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym (druk
nr 607 - inicjatywa uchwałodawcza klubu radnych)
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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 606
pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Prudnik lub jej
jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organu uprawnionego do
udzielania tych ulg oraz o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym
przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym (druk nr 607 - inicjatywa
uchwałodawcza klubu radnych).
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska,
Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Katarzyna Rożek, Urszula Rzepiela,
Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
BRAK GŁOSU (2)
Marcin Krasoń, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XXXIV/568/2020 zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu
spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym,
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną, wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg oraz
o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Prudnik
lub jej jednostkom organizacyjnym została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu/
4. Gospodarowanie mieniem:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 608)
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 608
pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 608).
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
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Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Paweł Licznar,
Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak,
Jacek Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
BRAK GŁOSU (2)
Stanisław Mięczakowski, Katarzyna Rożek
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XXXIV/569/2020 w sprawie zbycia
nieruchomości niezabudowanej została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu/
2) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 609)
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 609
pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 609).
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 XXXIV/570/2020 w sprawie zbycia
nieruchomości niezabudowanej została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu/
3) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 610)
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 610
pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 610).
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
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Rożek, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz
Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XXXIV/571/2020 w sprawie zbycia
nieruchomości niezabudowanej została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu/
4) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 611)
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 611
pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 611).
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (20)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska,
Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Katarzyna Rożek, Urszula Rzepiela,
Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia ZeprzałkaKrzemień
BRAK GŁOSU (1)
Marcin Krasoń
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XXXIV/572/2020 w sprawie zbycia
nieruchomości niezabudowanej została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu/
5) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 612)
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 612
pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 612).
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
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Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XXXIV/573/2020 w sprawie zbycia
nieruchomości niezabudowanej została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu/
6) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 613)
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 613
pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 613).
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 XXXIV/574/2020 w sprawie zbycia
nieruchomości niezabudowanej została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu/
7) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 614)
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 614
pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 614).
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 XXXIV/575/2020 w sprawie zbycia
nieruchomości niezabudowanej została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu/
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8) Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (druk nr 615)
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 615
pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (druk nr 615).
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (20)
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, Arkadiusz Zaczyński, Zofia
Zeprzałka-Krzemień
BRAK GŁOSU (1)
Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XXXIV/576/2020 w sprawie zamiany
nieruchomości została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu/
9) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie
nieruchomości w formie aportu do Prudnickiego Budownictwa Społecznego Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 616)
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 616
pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie
nieruchomości w formie aportu do Prudnickiego Budownictwa Społecznego Spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 616).
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (18)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Marcin Domino, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska,
Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Katarzyna Rożek, Zygmunt
Trojniak, Jacek Urbański, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Urszula Rzepiela
BRAK GŁOSU (2)
Josel Czerniak, Tomasz Wisła
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Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XXXIV/577/2020 zmieniająca uchwałę w
sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do Prudnickiego
Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu/
10) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
i jednolokalowych budynków mieszkalnych oraz określenia warunków udzielenia bonifikat
i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży lokali i jednolokalowych budynków
mieszkalnych (druk nr 617)
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 617
pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i
jednolokalowych budynków mieszkalnych oraz określenia warunków udzielenia bonifikat i
wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży lokali i jednolokalowych budynków
mieszkalnych (druk nr 617).
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 XXXIV/578/2020 zmieniająca uchwałę w
sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i jednolokalowych budynków mieszkalnych
oraz określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy
sprzedaży lokali i jednolokalowych budynków mieszkalnych została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu/
11) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 618)
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 618
pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 618).
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,
23

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 XXXIV/579/2020 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 35 do protokołu/
12) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 619)
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 619
pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 619).
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 XXXIV/580/2020 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 36 do protokołu/
13) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 620)
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 620
pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 620).
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
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Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XXXIV/581/2020 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 37 do protokołu/
14) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 621)
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 621
pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 621).
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 XXXIV/582/2020 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 38 do protokołu/
15) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 622)
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 622
pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 622).
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 XXXIV/583/2020 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości została przyjęta.
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/uchwała stanowi załącznik nr 39 do protokołu/
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego
oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania
nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik (druk
nr 623)
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 623
pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za
warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród
nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik (druk nr 623).
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
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, Urszula Rzepiela, Zygmunt
Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Zygmunt Bochenek, Katarzyna Rożek
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XXXIV/584/2020 w sprawie ustalenia
Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach
prowadzonych przez Gminę Prudnik została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 40 do protokołu/
2) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021 (druk nr 624)
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 624
pod głosowanie:
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Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021 (druk nr 624).
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 XXXIV/585/2020 w sprawie uchwalenia
Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 41 do protokołu/
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2021 (druk nr 625)
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 625
pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2021 (druk nr 625).
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 XXXIV/586/2020 w sprawie uchwalenia
Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy
Prudnik na rok 2021 została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 42 do protokołu/
4) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (druk nr 626)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się do radnych z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
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Wiceprzewodniczący Edward Mazur zapytał czy w planie rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ujęte są ulice Filipa Roboty i Józefa
Wybickiego?
Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Paweł Kawecki odpowiedział, że spółka
koncertuje się na zadaniach związanych z rozwojem i inwestycjami. Sieci kanalizacyjne są na
bieżąco kontrolowane, dwie wspomniane przez radnego czekają na inspekcje termowizyjną.
Obecnie bardzo dobrze sprawdzają się bezwykopowe metody renowacji, ZWIK podpisaną ma
umowę ramową z firmą specjalizującą się w tym zakresie i jakiekolwiek naprawy nie
powinny być przeszkodą nawet po remontach nawierzchni. Sieci wodociągowe, które były
konieczne do wymiany zostały wymienione.
Burmistrz poprosił Prezesa o przedstawienie radnym informacji o nowej inwestycji
poczynionej na rzecz ZWiK
Prezes Paweł Kawecki oznajmił, że najnowszy nabytek to samochód do hydrodynamicznego
czyszczenia sieci kanalizacyjnych o większych możliwościach od dotychczasowego,
zaopatrzony we wszystkie elementy ułatwiające prace i poprawiające bezpieczeństwo.
Samochód został zakupiony przy udziale 95% pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dalsza dyskusja nie została podjęta.
W związku z powyższym Przewodnicząca podała pod głosowanie informację druk nr 626
pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (druk nr 626).
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (20)
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 ZeprzałkaKrzemień
BRAK GŁOSU (1)
Zygmunt Bochenek
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XXXIV/587/2020 zmieniająca uchwałę
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 43 do protokołu/
5) Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Prudnickiej Rady Seniorów
(druk nr 627)
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 627
pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Prudnickiej Rady Seniorów
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(druk nr 627).
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (20)
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 ZeprzałkaKrzemień
BRAK GŁOSU (1)
Zygmunt Bochenek
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XXXIV/588/2020 w sprawie uzupełnienia
składu osobowego Prudnickiej Rady Seniorów została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 44 do protokołu/
6) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały 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 628)
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 628
pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały 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 628).
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 XXXIV/589/2020 w sprawie uchylenia
uchwały 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 45 do protokołu/
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7) Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Prudnik (druk nr
629)
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 629
pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Prudnik (druk nr 629).
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 XXXIV/590/2020 w sprawie wyznaczenia
obszaru i granic aglomeracji Prudnik została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 46 do protokołu/
8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Prudnika (druk nr
630) – uchwała zdjęta z porządku obrad.
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) 99/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie przeprowadzania
kontroli prywatnych pieców grzewczych
/odpowiedź stanowi załącznik nr 47 do protokołu/
2) 100/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie ustanowienia i
wybudowania wiaty przystankowej przy ulicy Strzeleckiej
/odpowiedź stanowi załącznik nr 48 do protokołu/
3) 101/2020 Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie pełnienia dyżurów
nocnych przez aptekę znajdującą się na ulicy Nyskiej w Prudniku
/odpowiedź stanowi załącznik nr 49 do protokołu/
Wiceprzewodniczący Rady podziękował za posadowienie wiaty przystankowej naprzeciw
placu Kościoła Miłosierdzia w Prudniku.
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7. Interpelacje i wnioski radnych.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że interpelacje można składać bezpośrednio do Biura
Rady bądź na ręce Przewodniczącej.
8. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Alicja Isalska przypomniała, że 21.12.2020 r. przypada 5 rocznica śmierci
Ojca Jana Góry. Z tej okazji w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Michała Archanioła
w Prudniku o godzinie 18.00 odbędzie się msza święta, a następnie o 19.33 w godzinę
śmierci odsłonięcie pamiątkowej tablicy na fasadzie muru, gdzie Ojciec Jan Góra mieszkał.
Wiceprzewodniczący Edward Mazur podziękował członkom Rady Miejskiej za tegoroczną
pracę oraz złożył wszystkim najlepsze życzenia świąteczne.
Burmistrz Grzegorz Zawiślak również złożył życzenia świąteczne.
Przewodnicząca Alicja Isalska dołączyła do życzeń. Podziękowała radnym za wsparcie
Szlachetnej Paczki.
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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Prudniku
Alicja Isalska
Przygotował(a): Joanna Chilińska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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