Rada Miejska w Prudniku
Radni-Sesja

Protokół nr XLII/2021
XLII Sesja w dniu 27 maja 2021 r.
Obrady rozpoczęto 27 maja 2021 o godz. 11:00, a zakończono o godz. 14:30 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 19 członków.
/lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu/
/lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu/
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 17 radnych Rady Miejskiej w Prudniku, co
stanowi wymagane quorum.
Przewodnicząca poinformowała, że stosowna informacja dotycząca RODO zamieszczona jest
na stronie internetowej z transmisją obrad.
Przewodnicząca przed przejściem do dalszego punktu oddała głos obecnemu na sesji
Staroście Prudnickiemu Radosławowi Roszkowskiemu.
Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski przywitał się z uczestnikami sesji. Podziękował
za wsparcie udzielane przez Gminę na rzecz prudnickiego szpitala powiatowego. Po
wprowadzeniu Starosta przeszedł do wręczenia medali upamiętniających funkcjonowanie
samorządu terytorialnego na ziemi polskiej, a w szczególności na ziemi prudnickiej. Dodał, że
cieszy fakt, że do spotkania doszło w dniu Święta Samorządowca i właśnie w tym dniu jest
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możliwość uhonorowania wkładu radnych w rozwój samorządności i idei społeczeństwa
obywatelskiego.
W dalszej części Starosta wręczył medale kolejno wszystkim radnym, Burmistrzom oraz
Sekretarzowi Gminy Prudnik.
Po wręczeniu medali Radosław Roszkowski przedstawił pokrótce historię samorządności w
Prudniku od roku 1989 r. oraz większych zadań inwestycyjnych, które zostały zrealizowane w
tym czasie od budowy oczyszczalni, po budowę kanalizacji w dolinie Złotego Potoku,
ponadto sukcesy w pozyskiwaniu środków unijnych, remont Białego Domu, budowa basenu.
Starostwa Prudnicki oddał hołd wszystkim uczestnikom życia publicznego miasta Prudnika,
szczególnie tym, którzy już odeszli.
Po części oficjalnej Starostwa zaprosił do rozmowy radnych.
Radny Ryszard Czeczel podziękował za wsparcie finansowe przez Starostwo Prudnickie
organizacji Festiwalu Jazzowego.
Starosta Radosław Roszkowski oznajmił, że cieszy się, iż radny pamięta o tym, jednak
wsparcie to co roku jest symboliczne, a cały ciężar organizacji spoczywa na radnym i gminie.
Radna Ludmiła Lisowska dostrzegając szereg pozytywnych działań odnośnie szpitala
pogratulowała Staroście. Zapytała czy zostały podjęte jakieś działania, aby do prudnickiego
szpitala wróciła porodówka?
Starosta Radosław Roszkowski oznajmił, że podjęcie próby powrotu do prudnickiego
szpitala porodówki będzie dość trudne. Jednym z powodów jest deficyt lekarzy i położników,
jednak wobec zaangażowania obecnego prezesa nie jest to przeszkoda, której nie da się
ominąć i znaleźć sposób jak lekarzy do Prudnika ściągnąć. Powodem trudniejszym jest
polityka naszego państwa, która zmierza do pewnej centralizacji zarządzania szpitalami i do
koncentracji pewnych usług szpitalnych. Trzeba mieć świadomość, bo powoli przestaje to być
tajemnicą, że wiele szpitali być może będzie musiało zmienić swoją strukturę, swoją formę
organizacyjną, ofertę zdrowotną. Wracając do oddziału położniczego: po wielu spotkaniach z
Narodowym Funduszem Zdrowia, oraz po rozmowach z ówczesną Wicewojewodą Wiolettą
Porowską Starosta oznajmił, że usłyszał coś czego się spodziewał: czyli, że konsolidacja
pewnych działań w opiece zdrowotnej będzie postępować, należy dogadywać się między
powiatami i skupiać na działalności jednego typu, gdyż wszystkiego uratować na pewno się
nie da. Dodatkowo ówczesna Wicewojewoda oznajmiła, że w województwie opolskim jest
miejsce na 5 porodówek: w Opolu oraz w innych miastach w równych odstępach. Pytanie na
ile Prudnik jest mocny, aby porodówka znalazła się właśnie tu? Starosta przedstawił
zależności finansowe i inne decydujące o pojawieniu się danego oddziału w danym szpitalu.
Dodał, że bardzo chciałby, aby porodówka znalazła się w Prudniku.
Radny Paweł Licznar zapytał kiedy można spodziewać się przebudowy drogi prowadzącej
do Czyżowic? Czy starostwo ma jakieś plany odnośnie tej drogi?
Starosta poinformował, że na chwilę obecną zostały wykonane badania gruntu, badanie
nośności starej drogi. Liczono na to, że jej kondycja jest w lepszym stanie, co pozwoli na
wykonanie prac mniej kosztowych na odcinku Prudnik- Czyżowice i bardziej kosztowych
prac w samych Czyżowicach. Okazuje się jednak, że nośność jest kiepska i trzeba będzie
wykonać wzmocnienie podbudowy warstw tej drogi. Droga zostanie podniesiona do góry
poprzez dodanie kolejnych warstw wzmacniających jej nośność. Temat jest pilotowany przez
Radną Powiatową. Starosta zapewnił, że w tym roku będzie aplikował o środki z zewnątrz i
po uzyskaniu wsparcia zewnętrznego i uda się w porozumieniem z samorządem gminnym
drogę wykonać najpóźniej do końca trwającej kadencji.
Radna Zofia Zeprzałka – Krzemień oznajmiła, że parę lat temu uczestniczyła w spotkaniu,
którym jednym z tematów był rozwój szkolnictwa na terenie powiatu. Dodała, że marzy o
tym, aby w Prudniku powstała filia jakiejś uczelni wyższej, co pozwoliłoby na zatrzymanie
młodych ludzi w Prudniku. Dałoby też szansę na większy rozwój miasta i zwiększenie miejsc
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pracy. Zapytała jakie zapatrywania na temat ma starosta. Radna poruszyła również wątejk
muralu, który był tematem złożonej interpelacji. Zapytała co w najbliższym czasie może być
zrobione, aby całość należała do jednej sfery?
Starosta Radosław Prudniki oznajmił, że jeśli chodzi o otoczenie muralu, to całkiem
niedawno udało się wykonać nawierzchnię, który jest przyległa do rzeczonego muralu.
Zostały poczynione pewne działania, które jednak na chwilę obecną nie są wystarczające. W
takcie przemyśleń są dalsze działania, które będą miały na celu zwiększenie atrakcyjności
tego miejsca. Starosta dodał, że ma świadomość, że miejsce to szpeci miasto. Przechodząc do
pierwszego pytania Radosław Roszkowski poinformował, że temat podejmowany był
kilkukrotnie. Prowadzone były dość zaawansowane rozmowy najpierw z Akademią, później z
Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Wymagania przedstawione przez uczelnie
były dość trudne do zrealizowania przez Powiat - chociażby utworzenie specjalistycznych
pracowni. Również oczekiwania do naboru na studia były dosyć wysokie. Starosta
przedstawił kolejne etapy prowadzonych rozmów, które zostały przerwane w związku ze
zmianami zachodzącymi w kraju, związane chociażby ze spadkiem studentów. Temat jest
bardzo trudny. Przed wybuchem pandemii prowadzone były rozmowy o utworzeniu kierunku
pielęgniarskiego na bazie Zespołu Szkół Medycznych. Nie jest to wprawdzie szkoła
powiatowa, jednak jest ona bardzo dobrze wyposażona i w zamyśle miały tam powstać grupy
ćwiczeniowe, które być może uczestniczyłyby w Opolu tylko w wykładach, natomiast w
Prudniku odbywałyby zajęcia praktyczne. Podstawą jest jednak uzyskanie przychylności
Uniwersytetu Opolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Edward Mazur poprosił o spowodowanie poprawy estetyki
dróg powiatowych.
Starosta Radosław Roszkowski oznajmił, że po powrocie z urlopu wydał odpowiednie
polecenia i estetyka powinna ulec poprawie.
Radny Stanisław Mięczakowski podziękował za dotychczasową współpracę. Zapytał czy
byłaby dobra wola starostwa i gminy, aby przejąć zamek w Łące Prudnickiej od prywatnego
właściciela i uchronić tym samym od całkowitej degradacji?
Starosta Radosław Roszkowski oznajmił, że temat jest niezwykle trudny, jednak wyraził
chęć i wolę podjęcia próby. Poprosił jednak o przemyślenie kwestii i zastanowienie się nad
dalszym losem obiektu.
Burmistrz Grzegorz Zawiślak podziękował za udaną współpracę pomiędzy Gminą, a
Powiatem. Wyraził nadzieję na kolejne lata dobrej współpracy.
Przewodnicząca Rady podziękowała za przybycie oraz za uhonorowanie radnych medalami.
Starosta podziękował za możliwość uczestnictwa w sesji.
Przewodnicząca ogłosiła przerwę.
/Po przerwie./
Wiceprzewodniczący Edward Mazur poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci radnych,
którzy w ostatnim czasie odeszli na wieczny spoczynek, a mianowicie: radnego Eugeniusza
Korczyńskiego oraz radnego Stefana Kajdeckiego.
2) Przyjęcie protokołu z XLI 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 poddała pod głosowanie przyjęcie
protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2021 r.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0
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Wyniki imienne:
ZA (18)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur,
Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek
Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
BRAK GŁOSU (3)
Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
Wobec powyższego głosowania protokół został przyjęty.
3) Zmiana porządku obrad.
a) Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
budynku byłego Wiejskiego Domu Kultury w Łące Prudnickiej (druk nr 757)
Przewodnicząca Rady Alicja Isalska poinformowała, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
zawnioskowała o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia
petycji dotyczących budynku byłego wiejskiego Domu Kultury w Łące Prudnickiej druk nr
757.
Zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Zygmunta Bochenka z prośbą o krótkie
wyjaśnienie.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Zygmunt Bochenek oznajmił, że po
burzliwej dyskusji Komisja podjęła decyzję o zdjęciu z dzisiejszej sesji projekt uchwały druk
nr 757. Powodem jest chęć zorganizowania spotkania z Burmistrzem, w którym uczestniczyć
będą mogli wszyscy chętni mieszkańcy Łąki Prudnickiej celem przedstawienia swojej opinii
w temacie.
Przewodnicząca Alicja Isalska zwróciła się do radnych z zapytaniem czy ktoś chciałby
zabrać głos?
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Wniosek o zmianę porządku obrad i wycofanie projektu uchwały druk nr 757 został poddany
pod głosowanie
Głosowano wniosek w sprawie:
Zmiana porządku obrad. Wniosek Komisji Skarg Wniosków i Petycji o zdjęcie z porządku
obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budynku byłego
Wiejskiego Domu Kultury w Łące Prudnickiej (druk nr 757).
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Alicja Isalska,
Zbigniew Kosiński, 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 (1)
Andrzej Gajewski
BRAK GŁOSU (3)
Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
Wobec powyższego głosowania projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
budynku byłego Wiejskiego Domu Kultury w Łące Prudnickiej (druk nr 757) został zdjęty z
porządku obrad.
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b) Wprowadzenie autopoprawek do projektów uchwał druk nr 731 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Prudnik, do projektu uchwały druk nr 732 - zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2021-2024 oraz do
uchwały druk nr 756 w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji projektu
„Ławeczka i asystencja” – rozwój usług opiekuńczych i asystenckich nad osobami
potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020 ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
Przewodnicząca Rady poinformowała, że na wniosek Burmistrza wprowadza się
autopoprawki do dwóch projektów uchwał.
Burmistrz przedstawił wprowadzane zmiany.
Przewodnicząca Alicja Isalska zwróciła się do radnych z zapytaniem czy ktoś chciałby
zabrać głos?
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wprowadzane autopoprawki.
Głosowano wniosek w sprawie:
Wprowadzenie autopoprawek do projektów uchwał druk nr 731 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Prudnik, do projektu uchwały druk nr 732 - zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2021-2024 oraz do
uchwały druk nr 756 w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji projektu
„Ławeczka i asystencja” – rozwój usług opiekuńczych i asystenckich nad osobami
potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020 ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska,
Zbigniew Kosiński, 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 (1)
Zygmunt Bochenek
BRAK GŁOSU (3)
Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
Wobec powyższego głosowania autopoprawki zostały przyjęte.
2. Pisemna informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.
Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak przedstawił informację ze swojej działalności za
okres od 30 kwietnia do 27 maja 2021 roku o następującej treści:
1. 25 maja br. otrzymaliśmy informację, że złożony przez Gminę Prudnik projekt pn.
„Przebudowa drogi gminnej nr 107374 O ulicy Nowej w Łące Prudnickiej” otrzymał
dofinansowanie w ramach 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.
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Zaakceptowany projekt, którego dotyczy przekazana do podpisu umowa dofinansowania
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 Gminie Prudnik zgodnie z przekazaną do akceptacji
umową przysługuje jego dofinansowanie kwotą 318 150,00 zł to jest w – maksymalnej
dopuszczalnej programem - wysokości 63,63% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
Zgodnie z przekazaną umową dofinansowania projekt musi zostać zrealizowany w terminie
do końca miesiąca lipca 2022 roku.
2. 1 czerwca Zespołowi Szkolno Przedszkolnemu Nr 2, w budynku Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 3 przy ul. Szkolnej 12 - przekazana zostanie do użytku winda osobowa.
Projekt został zrealizowany z finansowym wsparciem środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru B „Programu wyrównywania
różnic między regionami III” na podstawie zawartej w dniu 01.10.2020 r umowy
dofinansowania.
Celem projektu była poprawa dostępności architektonicznej dla uczniów ze szczególnymi
potrzebami poprzez likwidację barier i poprawę jakości funkcjonowania uczniów
niepełnosprawnych do 15 roku życia w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3. Cel projektu
został osiągnięty poprzez budowę windy obsługującej cztery kondygnacje (suterynę oraz trzy
kondygnacje nadziemne) w budynku Szkoły (o udźwigu nominalnym 630 kg
przeznaczonym maksymalnie dla 8 osób) wraz z podnośnikiem platformowym (o wym.
1400x1900 mm) dla osób niepełnosprawnych - na poziomie suteryny.
Dzięki realizacji projektu szkoła zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Budowa windy umożliwi dzieciom niepełnosprawnym bezpieczne i samodzielne korzystanie
z czterokondygnacyjnego budynku szkoły dzięki czemu uczniowie niepełnosprawni będą
mogli w pełni uczestniczyć w życiu społeczności szkolnej. Budowa windy znacznie ułatwi
poruszanie się osobom niepełnosprawnym po budynku szkoły między kondygnacjami
w wyniku czego nauka w szkole dla tych uczniów będzie przebiegała na takich samych
zasadach i warunkach jak dzieci zdrowych.
Budżet projektu:
Wartość całkowita projektu: 650 000,00 zł
Środki własne gminy Prudnik: 500 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
150 000,00 zł
3. Informuję, że prowadzę rozmowy z firmą z branży spożywczej zainteresowanej dzierżawą
nieruchomości – hali przy ulicy Meblarskiej 3. Ze względu na poufność rozmów na tym
etapie mogę poinformować, że firma przedstawiła swój plan inwestycyjny, który obejmuje
inwestycję za około 6 000 000 zł., w tym w adaptację budynku oraz maszyny i urządzenia.
Firma na terenie województwa opolskiego prowadzi działalność produkcyjną a także
badawczą, wdrażając nowe technologie, współpracując w tym zakresie między innymi z
Politechniką Opolską i Uniwersytetem Opolskim. Plan obejmuje dzierżawę nieruchomości na
okres dłuższy niż 3 lata i docelowe zatrudnienie około 10 osób. O szczegółach i postępie
rozmów będę informował Państwa na bieżąco.
4. Zgodnie z planem budżetu na 2021 rok wdrożono lub rozstrzygnięto następujące procedury
przetargowe:
1) ogłoszono trzeci raz przetarg na wzmocnienie skarpy przy budynku Muzeum Ziemi
Prudnickiej. W pierwszym przetargu nie złożono żadnej oferty. W drugim przetargu kwota
jedynej złożonej oferty znacznie przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierza
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przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (w budżecie 123 000,00 zł, oferta 246 000,00
zł).Otwarcie ofert odbędzie się 28 maja 2021 r.
2) rozstrzygnięto przetarg na modernizację drogi ul. Tysiąclecia w Prudniku. Umowę zawarto
z Grzegorzem Chmielakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
Przedsiębiorstwo Budowlane „Chmielak” Grzegorz Chmielak.
3) ogłoszono drugi raz przetarg na utworzenie Prudnickiej Galerii Sztuki. W pierwszym
przetargu nie złożono żadnej oferty. Otwarcie ofert odbędzie się 31 maja 2021 r.
4) ogłoszono przetarg na modernizację drogi ul. Skłodowskiej w Prudniku. Otwarcie ofert
odbyło się w dniu 20.05.2021 r. Wpłynęło 8 ofert ważnych,
2 oferty nieważne. Trwa
procedura sprawdzania ofert.
5) ogłoszono przetarg na modernizację drogi na terenie byłych koszar w Prudniku – boczna
ul. Legionów. Otwarcie ofert odbyło się 25 maja 2021 r. Wpłynęły 3 oferty ważne, 1 oferta
nieważna. Trwa procedura sprawdzania ofert.
5. W piątek uczestniczyłem w spotkaniu z Dyrektorem Opolskiego Oddziału Krajowego
Ośrodka Wspierania Rolnictwa Panem Waldemarem Janeczkiem. Spotkanie odbyło się na
moją prośbę, a jego głównym celem było omówienie wykorzystania zasobu KOWR w
szczególności w granicach administracyjnych miasta, a które to tereny mają perspektywiczny
wpływ na rozwój miasta. Przypominam, że tereny KOWR w południowej części osiedla
Zacisze przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zbycie pierwszej
części tego terenu stanowiącego 25 działek budowlanych odbędzie się na przełomie tego roku
2021/2022. Kolejne działki będą sprzedawane po zmianie miejscowego planu
zagospodarowania.
6. 20 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie obyło się podpisanie umów na
dofinansowania zadań w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Wspólnie z
Wojewodą Opolskim Sławomirem Kłosowskim podpisaliśmy umowę na wykonanie remontu
ulicy Grottgera na kwotę 520 673,86 zł.
7. Na terenie szkół Gminy Prudnik zainaugurowana została akcja darmowych
specjalistycznych badań ortodontycznych dla uczniów naszych szkół podstawowych . Udział
w przeglądach w zakresie wad ortodontycznych oraz stanu uzębienia i higieny jamy ustnej
biorą dzieci w wieku 7-10 lat. Badania przeprowadza dr. Michał Findziński.
8. Agencja Sportu i Promocji w Prudniku wzięła udział w konkursie Międzynarodowego
Stowarzyszenia Miast Cittaslow na najciekawszy film video. Konkurs ma na celu
opowiedzieć za pomocą krótkich i prostych etiud filmowych historię ludzi lub przeżywanych
ich doświadczeń. Zwycięski film zostanie nagrodzony podczas Międzynarodowego
Zgromadzenia Ogólnego w Orvieto w dniu 12 czerwca b.r. oraz będzie promowany poprzez
kanały telewizyjne i internetowe sieci międzynarodowej.
9. Ponad stu uczestników stanęło w sobotę 15 maja na starcie VI Turystycznego Rajdu
Rowerowego „Śladami Franciszka Surmińskiego i Stanisława Szozdy – legend polskiego
kolarstwa”. Oprócz miejscowych, wśród których nie zabrakło samego nestora prudnickiego
kolarstwa - Franciszka Surmińskiego, oraz Burmistrza Prudnika - Grzegorza Zawiślaka,
liczną grupę stanowili także przyjezdni. Gościliśmy cyklistów z całego regionu: z niedalekich
Głuchołaz, ale też z Tułowic, Niemodlina, Zawadzkiego, oraz z Opola i Brzegu, a nawet
Oławy czy Rybnika. Były z nami zarówno całe rodziny z dziećmi, jak i członkowie
amatorskich klubów i grup kolarskich (m.in. KTK KTUKOL Głuchołazy, „Na Przełaj"
Brzeg), czy oddziałów PTTK z Opolszczyzny.
Wzorem lat ubiegłych rajd rozpoczęto przy altanie w prudnickim Parku Miejskim. Rajd
otworzyli oficjalnie: Dyrektor Agencji Sportu i Promocji w Prudniku – Małgorzata Halek –
Malinowska, wraz z Burmistrzem Prudnika, Grzegorzem Zawiślakiem i Franciszkiem
Surmińskim.
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Do przejechania było w tym roku około 16 km trasy, wiodącej przeważnie drogami leśnymi
Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”: z Prudnika, przez Chocim i Dębowiec, do
Sanktuarium św. Józefa w Prudniku - Lesie.
W organizację wydarzenia włączyli się prudniccy Policjanci oraz członkowie PTTK.
Każdy z uczestników imprezy otrzymywał na pamiątkę sakwy rowerowe
z logiem
ASIP oraz mapę turystyczną pogranicza polsko-czeskiego „Krnov - Prudnik - Jesenik" i
materiały informacyjne o prudnickich atrakcjach turystycznych.
Rajd zorganizowany został przez Agencję Sportu i Promocji w Prudniku, przy współpracy z
PTTK Prudnik - Oddziałem Sudetów Wschodnich i Komendą Powiatową Policji w Prudniku.
Partnerom dziękujemy za wsparcie w organizacji imprezy.
Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym: Wojewody Opolskiego, Marszałka
Województwa Opolskiego, Burmistrza Prudnika. Patronat medialny nad rajdem objęli: TVP3
Opole, Radio Opole, Radio Park FM, Radio Doxa, Tygodnik Prudnicki, Gazeta Prudnik24,
Portal turystyczny Góry Opawskie.
Uczestnikom dziękujemy za wspólnie spędzony czas i już dziś zapraszamy na następną
edycję rajdu w przyszłym roku.
10. Agencja Sportu i Promocji w Prudniku zgłosiła teren przy ul. Zwycięstwa (przy basenie
letnim) do projektu Podwórka Nivea. Już po raz siódmy Nivea wybuduje wyjątkowe
podwórka w miastach, które uzyskają najwięcej głosów w plebiscycie internetowym.
Zapraszamy wszystkich do codziennego oddawania swoich głosów na stronie
https://podworko.nivea.pl/2021/lokalizacja/363-prudnik
Tylko dzięki zaangażowaniu naszych mieszkańców, Prudnik może zyskać kolejny
nowoczesny plac zabaw.
11. Lato 2021 będzie obfitowało w wydarzenia organizowane bądź współorganizowane przez
Agencję Sportu i Promocji w Prudniku. Zaplanowane jest wiele wydarzeń sportowych (m.in.
bieg prudnicki, zlot motocyklowy, turniej curlingu, bieg Tropem Wilczym, piknik na
zakończenie wakacji). Zapraszamy do śledzenia strony internetowej http://wprudniku.pl/ , na
której zamieszczamy kalendarium bieżących wydarzeń, a także naszych mediów
społecznościowych.
12. Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy wszystkie dzieci z Gminy Prudnik na basen miejski
„Sójka”, na który wstęp w ten dzień wyniesie 1 zł.
Zapraszamy również do wzięcia udziału w grze terenowej „Tropem prudnickich zwierząt”
organizowanej przez ASiP. Karty z mapą i zadaniami będą do odbioru w Agencji Sportu i
Promocji w Prudniku, Rynek 1 oraz do wydrukowania na stronie internetowej agencji.
Zabawa będzie trwać od 31 maja do 6 czerwca.
13.W dniu 20 maja 2021 r. obradował Euroregionalny Komitet Sterujący, który rozpatrywał
wnioski złożone w XIII naborze wniosków do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie
Pradziad. Wśród wniosków wybranych do dofinansowania znalazły się 4 projekty Gminy
Prudnik, których realizatorem w 2022 roku będzie Agencja Sportu i Promocji w Prudniku.
Poniżej krótka informacja na temat każdego z nich:
- „Sportowe pogranicze 2”:
Całkowita wartość projektu: 20 180,50 Euro
Dofinansowanie z EFRR: 17 153,42 Euro
Dofinansowanie z budżetu Państwa: 1 009,03 Euro
Wkład własny: 2 018,05 Euro
Parter projektu: Mesto Krnov
W ramach projektu planuje się przeprowadzenie następujących działań:
1) organizacja turniejów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych, m. in.:
sportowy wtorek - zawody sportowe dla dzieci, pływanie, biegi przełajowe, tenis stołowy,
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maraton fitness, zawody łucznicze w celu ożywienia współpracy w zakresie sportu między
społecznościami na pograniczu polsko-czeskim;
2) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji zawodów sportowych, w tym m. in.:
stoły do tenisa stołowego, maty piankowe na zawody łucznicze, system do transmisji
zawodów pływackich, materace i ławeczki na halę sportową „Sójka”, krzesła przenośne oraz
mikrofon bezprzewodowy
3) wszystkie wydarzenia zostaną zaplanowane wspólnie z partnerem czeskim. Uzgodniony
termin wydarzeń sportowych, ilość osób, regulamin imprez. Zaplanowany zostanie transport
dla mieszkańców z Krnova oraz catering dla wszystkich uczestników. Ponadto każdy
uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy medal. Wszystkie wydarzenia zostaną objęte
obsługą medyczną. Dodatkowo po stronie polskiej i czeskiej nastąpi promocja eventów w
formie plakatów, wiadomości na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
- „Polsko-czeska liga koszykówki”:
Całkowita wartość projektu: 23 525,80 Euro
Dofinansowanie z EFRR: 19 996,93 Euro
Dofinansowanie z budżetu Państwa: 1 176,29 Euro
Wkład własny: 2 352,58 Euro
Partner projektu: Stowarzyszenia Basketbal Jeseník
W ramach projektu planuje się przeprowadzenie następujących działań:
1) pierwszym zadaniem, które zostanie wykonane będzie zakup profesjonalnych koszów do
rozgrywek piłki koszykowej, które zostaną zamontowane na konstrukcji podwieszanej z
napędem elektrycznym na drugim sektorze hali sportowej Obuwnik. Ponadto w ramach
przedmiotowego działania zostaną zakupione dwa zestawy do udzielania pierwszej pomocy z
pełnym wyposażeniem, a także komplet piłek niezbędnych do prowadzenia rozgrywek na
dwóch boiskach. Zostanie przygotowany regulamin i harmonogram rozgrywek,
zabezpieczona obsługa sędziowska i medyczna, jak również zakupione nagrody w postaci
medali i pucharów.
2) organizacja 1-dniowego turnieju streetballa (koszykówki ulicznej 3x3) na prudnickim
rynku.
Zakłada się prowadzenie rozgrywek w kategorii męskiej i żeńskiej oraz w zróżnicowanych
zakresach wiekowych: od najmłodszych po kategorię open. W ramach działania zostanie
przygotowany regulamin i harmonogram rozgrywek, zabezpieczona obsługa sędziowska i
medyczna, jak również zakupione nagrody w postaci medali i pucharów oraz zapewniony
catering.
- „Promujemy piękne pogranicze”
Całkowita wartość projektu: 21 608,20 Euro
Dofinansowanie z EFRR: 18 366,97 Euro
Dofinansowanie z budżetu Państwa: 1 080,41 Euro
Wkład własny: 2 160,82 Euro
Parter projektu: Mesto Krnov
W ramach projektu planuje się przeprowadzenie następujących działań:
1) zorganizowanie konferencji dotyczącej pogranicza polsko-czeskiego oraz współpracy
gminy Prudniku z miastem Krnov. Na konferencję przybędą przedstawiciele z miast
położonych na północy Polski (miasta należące do sieci miast Cittaslow). Ponadto dla
każdego uczestnika zostaną przygotowane upominki przypominające i nawiązujące do
pogranicza polsko-czeskiego.
2) organizacja wycieczki do partnerskiego miasta Krnov dla grupa uczestników, którzy
wezmą udział w wystawie miast w Prudniku (ok. 30 miast).
3) organizacja wystawy miast, w której wezmą udział miasta z pogranicza polsko-czeskiego,
m.in. Krnov, Prudnik oraz miasta położone na północy Polski (miasta należące do sieci miast
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Cittaslow). W ramach działań techniczno-organizacyjnych zostaną zakupione domki
handlowe oraz drewniane stragany, na których uczestnicy wystawy będą mogli prezentować
swoją twórczość, tradycje, zwyczaje czy potrawy. Odwiedzający będą mogli nie tylko nabyć
wytwory czy potrawy z określonych miast, ale również nauczyć się ich wykonywania poprzez
udział w warsztatach. Dzięki pokazom prezentowanym przez wystawców oraz warsztatom
tematycznym uczestnicy poznają tradycję i kulturę miast pogranicza oraz miast z północy
Polski.
- „Świąteczny blask”
Całkowita wartość projektu: 12 128,20 Euro
Dofinansowanie z EFRR: 10 308,97 Euro
Dofinansowanie z budżetu Państwa: 606,41 Euro
Wkład własny: 1 212,82 Euro
Parter projektu: Mesto Krnov
W ramach projektu planuje się przeprowadzenie następujących działań:
1) wykonanie wystawy fotograficznej ukazującej tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe na
pograniczu polsko-czeskim. W ramach projektu zostaną wykonane zdjęcia przedstawiające:
wystroje domów po stronie polskiej i czeskiej, tradycyjne potrawy świąteczne, obrzędy
obchodzone po obu stronach granicy. Wystawa zostanie przestawiona w postaci
wydrukowanych fotografii w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego w Prudniku.
2)zorganizowanie wyjazdu mieszkańców Gminy Prudnik do Krnova na jarmark wraz z
rozświetleniem choinki, oraz mieszkańców Krnova do Prudnika na rozświetlenie choinki oraz
Jarmark Bożonarodzeniowy. W trakcie wyjazdu obie grupy będą miały możliwość poznać
tradycje i zwyczaje miasta partnerskiego, zaprezentować swoje wyroby oraz nawiązać
współpracę z rzemieślnikami po drugiej stronie granicy. W trakcie wyjazdu uczestnikom
zostanie zapewniony transport oraz wyżywienie.
3)zorganizowanie Jarmarku Bożonarodzeniowego w Prudniku w grudniu 2022 r. - trzydniowy
Jarmark Bożonarodzeniowy poprzedzony zostanie działaniami związanymi z technicznym i
organizacyjnym zabezpieczeniem imprezy (na prudnickim rynku stanie namiotem
wystawowym o wymiarach 15m x 40m a w nim scena i drewniane stragany na, których
wystawcy zaprezentują swoje wyroby). Na zewnątrz namiotu zostanie stworzona strefa
gastronomiczna wraz z miejscem na ognisko. W trakcie Jarmarku odbędą się występy
artystyczne, warsztaty tematyczne, konkursy na najlepszy produkt świąteczny
i
najlepszą potrawę świąteczną oraz prezentacja ozdób i potraw świątecznych. Teren jarmarku
zostanie przystrojony w choinki oraz światełka. Ponadto zapewniona zostanie promocja
imprezy na pograniczu polsko-czeskim poprzez: rozesłanie plakatów, zmieszczenie
informacji na portalach internetowych po stronie czeskiej w języku czeskim oraz po stronie
polskiej w języku polskim, co pomoże wypromować jarmark, jako rozpoznawalny produkt
turystyczny.
14. W tym roku o wiele skromniej obchodziliśmy święta majowe – rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 maja, Święta Flagi oraz setnej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Z tej
okazji wraz delegacją złożoną z przewodniczącej Rady Miejskiej w Prudniku Alicji Isalskiej
oraz wiceprzewodniczącego Edwarda Mazura złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem ofiar
Powstań Śląskich oraz pomnikiem 1000-lecia Państwa Polskiego w Moszczance. 3 maja
w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła odbyła się uroczysta msza w intencji
ojczyzny, po mszy wraz Alicją Isalską oraz Edwardem Mazurem złożyliśmy kwiaty pod
pomnikiem Żołnierza Polskiego na pl. Wolności. Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 maja Prudnicki Ośrodek Kultury nagrał specjalne słuchowisko pt. Wiwat Wszystkie Stany!,
które można odtworzyć na profilu fb POK-u.
15. 1 maja na torach łuczniczych przy hali Obuwnik odbył się Puchar Gór Opawskich. Były
to pierwsze zawody po okresie pandemii. Podczas oficjalnego otwarcia gminę Prudnik
10

reprezentowali zastępca burmistrza Jarosław Szóstka oraz wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Prudniku Edward Mazur. Zaś 15 maja odbyła się I runda Pucharu Polski
Juniorów w Łucznictwie. Zawody stały na wysokim poziomie, cieszy, że w ciągu niespełna
dwóch tygodni Prudnik gościł dwie duże imprezy łucznicze.
16. W dniu wczorajszym uczestniczyłem w oficjalnych obchodach Dnia Strażaka
zorganizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.
Uroczystość była okazją do nominacji na wyższe stopnie zawodowe, wręczenia odznaczeń,
medali i wyróżnień. W imieniu własnym i mieszkańców Gminy Prudnik chciałbym
podziękować wszystkim strażakom w tym również ochotnikom - za ich służbę i
poświęcenie. Dzięki Wam czujemy się bezpieczni - wiedząc, że w każdej chwili możemy
liczyć na ratunek i pomoc.
17. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się
1
kwietnia. Od tego dnia została udostępniona aplikacja spisowa , jako – podstawowa i
OBOWIĄZKOWĄ metoda spisu. Jeśli ktoś z Państwa nie ma lub ma problemy z obsługą
komputera może przyjść do Urzędu Miejskiego w Prudniku ul. Kościuszki 3. Na osobę, która
chce się spisać będzie czekać specjalnie przygotowany do tego celu komputer z dostępem do
sieci internetowej oraz pracownicy Urzędu, którzy pomogą w wypełnieniu formularza
spisowego. Ze względu na sytuację epidemiczną warto wcześniej sprawdzić telefonicznie
dostępność punktu spisowego i umówić się w Urzędzie na konkretną godzinę.
Jeśli nie spisaliśmy się przez Internet – w domu lub w Urzędzie Miejskim w Prudniku –
musimy spodziewać się telefonu od rachmistrza spisowego z numeru 22 828 88 88. Można
również spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99.
WAŻNE – gdy skontaktuje się z nami rachmistrz spisowy, nie możemy już odmówić udziału
i musimy się spisać. PAMIĘTAJMY –jeżeli nie chcemy udzielać informacji przez telefon –
spiszmy się samodzielnie przez Internet w dogodnym dla Was terminie. Więcej informacji
znajduje się na stronie spis.gov.pl.
Przewodnicząca zwróciła się do radnych czy mają pytania do przedstawionego
sprawozdania?
Radna Zofia Zeprzałka – Krzemień podziękowała urzędnikom zajmującym się Narodowym
Spisem Powszechnym za profesjonalizm w wykonywaniu czynności z tym związanych.
Nawiązała również do prowadzonych badań ortodontycznych dla uczniów szkół
podstawowych oraz wyraziła radość z powodu powrotu do normalności, który przejawia się
chociażby organizowanym tygodniem dziecka.
Radny Jacek Urbański poprosił Burmistrza o krótką wypowiedź dotyczącą imprez
cyklicznych takich jak targi Inter-Region czy Dni Prudnika, które w tym roku nie odbędą się.
Dodał, że mieszkańcy na pewno spragnieni są tego typu imprez. Jako jeden z powodów
rezygnacji z organizacji podany jest brak możliwości zachowania odstępów między
uczestnikami. Radny zauważył, że mimo wszystko organizowany będzie festiwal jazzowy.
Zapytał jak tam planuje się zabezpieczenie imprezy pod kątem zachowania reżimu? Zapytał
również o koszt organizacji festiwalu jazzowego.
Burmistrz Grzegorz Zawiślak oznajmił, że festiwal jazzowy nie jest imprezą masową. Nie
obowiązują w tym przypadku takie obostrzenia jak podczas targów oraz Dni Prudnika.
Pomimo tego, że w ostatnich dniach zostały odwołane obostrzenia, które obowiązywały do
niedawna Gmina nie jest w stanie zorganizować tych imprez. Planowanie tego typu imprez
nie odbywa się z dnia na dzień, tylko przynajmniej z półrocznym wyprzedzeniem, w związku
z powyższym zapadała taka, a nie inna decyzja. Gmina Prudnik nie ma możliwości
technicznych do przeprowadzenia tego typu imprez w obecnym czasie. Odnośnie organizacji
Festiwalu Jazzowego: odbywa się on głównie w oparciu o sponsoring, w który włącza się
wielu przedsiębiorców oraz spółki gminne.
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Dalsza dyskusja nie została podjęta.
3. Stan bezrobocia na terenie Gminy Prudnik, analiza lokalnego rynku pracy (druk nr
729)
Przewodnicząca Rady Alicja Isalska powitała obecną na posiedzeniu Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy Grażynę Klimko.
Poinformowała, że radni pozytywnie zaopiniowali przedstawioną informację.
Zapytała czy ktoś chciałby zabrać głos odnośnie druku?
Głos zabrała Dyrektor PUP Grażyna Klimko. Oznajmiła, że Powiatowy Urząd Pracy
obsługuje 4 gminy z terenu powiatu. Na terenie powiatu znajdują się 4784 podmioty
gospodarcze, z czego na Prudnik przypada 2505 podmiotów, 94% podmiotów to sektor
prywatny. Stopa bezrobocia wynosi 9,4 % i w ostatnim roku wzrosła o 1 pkt procentowy. W
porównaniu z latami ubiegłymi, gdzie osób bezrobotnych było dużo więcej, osób
rejestrujących się jest stosunkowo mało, bo około 100 miesięcznie. Dwa lata temu
miesięcznie rejestrowało się około 300-400 osób. Dyrektor poinformowała, że w chwili
obecnej w Urząd pracy posiada 248 ofert pracy na 746 stanowisk. Jest to dowód na to, że
pracodawcy powiatu prudnickiego nie odczuli tak bardzo całej sytuacji związanej z covidem.
Dyrektor powiedziała, że nie zauważyła, aby na sytuacji pandemicznej ucierpiał prudnicki
przemysł, jednak niewątpliwie stratna jest branża gastronomiczna, turystyczna czy
hotelarska. Powiatowy Urząd Pracy wspierał przedsiębiorców sześcioma różnymi formami
wsparcia, z których wypłacone zostało ogółem ponad 20 mln złotych, z których skorzystało
ponad 3 000 podmiotów gospodarczych. Dyrektor wspomniała o ofertach pracy dla
cudzoziemców. Krajem wiodącym prym w korzystaniu z nich jest Ukraina. Aktualnie dla
osób bezrobotnych do dyspozycji jest ponad 5 000 000 zł. Część jest już zaangażowana i
wydatkowa, ogłaszane są nabory. Jest jeszcze sporo środków do zaangażowania, a jeśli
zostaną rozpisaną jakiekolwiek konkursy przez ministerstwo to Urząd Pracy na pewno będzie
składać wniosek. Dyrektor Grażyna Klimko poinformowała, że Urząd Pracy zmienił
przynależność ministerialną. Do tej pory podlegał pod Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, aktualnie podlega pod Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
Radna Zofia Zeprzałka – Krzemień oznajmiła, że mogłoby się wydawać, że zeszły rok był
bardzo ciężki dla takiej instytucji jak Urząd Pracy, tymczasem PUP w Prudniku w styczniu
otrzymał dyplom od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii za wdrożenie Tarczy
Antykryzysowej. Podkreślono też profesjonalizm,, wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców.
Radna oznajmiła, że wśród priorytetów na ten rok PUP ma hasło, które realizuje, a
mianowicie wpieranie przedsiębiorców i pracodawców. Poprosiła o wyjaśnienie na czym to
wpieranie polega.
Dyrektor Grażyna Klimko poinformowała, że z jednej strony jest to wsparcie covidowe,
czyli realizacja wniosków, które wpływają na bieżąco, oczywiście w branżach, które
Ministerstwo ustaliło w ramach tarczy antykryzysowej oraz przeciewvovidowe, aby uchronić
przed zwolnieniami. Przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o wsparcie w Wojewódzki
Urzędzie Pracy. Dla dużych i średnich przedsiębiorców wypłacane jest wsparcie z tytułu
spadku dochodów. Powiatowy Urząd Pracy wypłaca dotacje dla mikro i małych
przedsiębiorstw z określonych branż w poszczególnych tarczach. Wypłacane są również
części kosztów wynagrodzeń dla pracowników i dla samozatrudnionych. W ofercie jest
również niskooprocentowana pożyczka dla mikro przedsiębiorców. W kolejnych tarczach
nabory na te wszystkie formy są przedłużone do końca czerwca. Jeśli chodzi o wsparcie w
zatrudnianiu to cały czas są dostępne środki na takie formy jak prace interwencyjne, zwrot
części wynagrodzenia przez 6 miesięcy, samorządy mogą się ubiegać o roboty publiczne. Są
środki na podjęcie działalności gospodarczej, jest refundacja środków wyposażenia i
doposażenia stanowiska pracy dla pracodawców do wysokości 25 000 zł na jedno stanowisko
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pracy. Dla młodych osób jest bon na zatrudnienie, na zasiedlenie, dla osób powyżej 50 roku
życia dofinansowanie wynagrodzenia dla bezrobotnych i to jest wszystko w wysokości ½
najniższego wynagrodzenia plus ZUS.
Dalsza dyskusja nie została podjęta.
Wobec powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie informacji zawartej
w druku nr 729.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie informacji o Stanie bezrobocia na terenie Gminy Prudnik, analiza lokalnego rynku
pracy (druk nr 729).
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (17)
Zygmunt Bochenek, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska,
Zbigniew Kosiński, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław
Mięczakowski, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz
Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (4)
Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
Wobec powyższego glosowania informacja o Stanie bezrobocia na terenie Gminy Prudnik,
analiza lokalnego rynku pracy (druk nr 729) została przyjęta.
/Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu/
4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2020 (druk nr 730)
Przewodnicząca poinformowała, że Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały
sprawozdanie. Zwróciła się do radnych z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie
przedłożonego druku?
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Wobec powyższego Przewodnicząca Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy
Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za rok 2020 (druk nr 730)
pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za
rok 2020 (druk nr 730).
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (16)
Zygmunt Bochenek, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska,
Zbigniew Kosiński, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław
Mięczakowski, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański,
Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
BRAK GŁOSU (1)
Tomasz Wisła
NIEOBECNI (4)
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Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
Wobec powyższego głosowania sprawozdanie zostało przyjęte.
/Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu/
5. Gospodarka finansowa:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok (druk nr 731)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca rady
powitała obecną na posiedzeniu Skarbnik Gminy Wioletę Zator. Przewodnicząca zwróciła się
do radnych z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Głos zabrała radna Zofia Zeprzałka – Krzemień, która odniosła się do planowanego
remontu ul. Poniatowskiego. Poprosiła o wyjaśnienie co konkretnie ma zostać wykonane z
zaplanowanych w budżecie środków?
Burmistrz wyjaśnił, że za kwotą w budżecie kryją się prace remontowe, usprawnienie
odcinka drogi na Koziej Gorze znajdującego się od zakrętu do parkingu, będzie wykonana
nowa asfaltowa nawierzchnia. Zadanie powinno być ukończone do 12 września.
Radna Zofia Zeprzałka – Krzemień zwróciła się do Prezesa ZWiK o przedstawienie
postępów prac związanych z zasłonięciem materiałów budowlanych znajdujących się w
tamtym miejscu.
Prezes ZWiK Paweł Kawecki oznajmił, że najprawdopodobniej zasłonięcie to będzie
wykonane poprzez nasadzenie drzew. Prace te wykonywane będą sukcesywnie, docelowo
powstanie tam szpaler drzew.
Radna Ludmiła Lisowska zwróciła uwagę na fakt, że niedawno zostały zakończone prace
związane z remontami podwórek i placów zabaw przy przedszkolach nr 3, 6, 7, a już w
planach budżetowych jest rozpoczęcie remontu obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej
nr 3, a także zwiększenie środków na naukę pływania w klasach 1-3. Radna stwierdziła, że
bardzo ją cieszy troska o poprawę bazy sportowej oraz kondycji fizycznej dzieci z gminy
Prudnik.
Dalsza dyskusja nie została podjęta.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
731.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok (druk nr 731).
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (13)
Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Paweł Licznar, Ludmiła
Lisowska, Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Jacek
Urbański, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Zygmunt Bochenek, Zbigniew Kosiński, Zygmunt Trojniak
BRAK GŁOSU (1)
Tomasz Wisła
NIEOBECNI (4)
Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLII/676/2021 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Prudnik na 2021 rok została przyjęta.
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/Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu/
2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2021-2024 (druk nr 732)
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 projekt uchwały druk nr
732 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2021-2024 (druk nr 732).
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (13)
Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Paweł Licznar, Ludmiła
Lisowska, Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Jacek
Urbański, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Zygmunt Bochenek, Zbigniew Kosiński, Zygmunt Trojniak
BRAK GŁOSU (1)
Tomasz Wisła
NIEOBECNI (4)
Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLII/677/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 została przyjęta.
/Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu/
6. Gospodarowanie mieniem:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej (druk nr 733)
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 poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
733 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej (druk nr 733).
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (16)
Zygmunt Bochenek, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska,
Zbigniew Kosiński, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław
Mięczakowski, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański,
Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
BRAK GŁOSU (1)
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Tomasz Wisła
NIEOBECNI (4)
Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLII/678/2021 w sprawie zbycia
nieruchomości gruntowej zabudowanej została przyjęta.
/Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu/
2) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej (druk nr 734)
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 poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
734 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej (druk nr 734).
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (16)
Zygmunt Bochenek, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska,
Zbigniew Kosiński, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław
Mięczakowski, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański,
Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (5)
Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLII/679/2021 w sprawie zbycia
nieruchomości gruntowej zabudowanej została przyjęta.
/Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu/
3) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej (druk nr 735)
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 poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
735 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej (druk nr 735).
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (16)
Zygmunt Bochenek, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska,
Zbigniew Kosiński, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław
Mięczakowski, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański,
Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (5)
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Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLII/680/2021 w sprawie zbycia
nieruchomości gruntowej zabudowanej została przyjęta.
/Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu/
4) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 736)
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 poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
736 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 736).
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (16)
Zygmunt Bochenek, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska,
Zbigniew Kosiński, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław
Mięczakowski, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański,
Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (5)
Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLII/681/2021 w sprawie zbycia
nieruchomości niezabudowanej została przyjęta.
/Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu/
5) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 737)
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 poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
737 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 737).
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (16)
Zygmunt Bochenek, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska,
Zbigniew Kosiński, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław
Mięczakowski, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański,
Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (5)
Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek, Tomasz Wisła
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Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLII/682/2021 w sprawie zbycia
nieruchomości niezabudowanej została przyjęta.
/Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu/
6) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 738)
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 poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
738 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 738).
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (16)
Zygmunt Bochenek, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska,
Zbigniew Kosiński, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław
Mięczakowski, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański,
Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (5)
Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLII/683/2021 w sprawie zbycia
nieruchomości niezabudowanej została przyjęta.
/Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu/
7) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 739)
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 poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
739 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 739).
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (16)
Zygmunt Bochenek, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska,
Zbigniew Kosiński, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław
Mięczakowski, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański,
Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (5)
Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLII/684/2021 w sprawie zbycia lokalu
mieszkalnego została przyjęta.
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/Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu/
8) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 740)
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 poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
740 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 740).
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (16)
Zygmunt Bochenek, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska,
Zbigniew Kosiński, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław
Mięczakowski, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański,
Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (5)
Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLII/685/2021 w sprawie zbycia lokalu
mieszkalnego została przyjęta.
/Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu/
9) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 741)
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 poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
741 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 741).
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (16)
Zygmunt Bochenek, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska,
Zbigniew Kosiński, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław
Mięczakowski, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański,
Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (5)
Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLII/686/2021 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości została przyjęta.
/Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu/
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10) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 742)
Przewodnicząca odczytała pismo od mieszkańców ul. Kolejowych zaniepokojonych planami
remontowymi stadionu przy ul. Kolejowej. Mieszkańcy obawiają się, że prace zostaną
wykonane bez konsultacji z nimi oraz, że budowa kompleksu wpłynie negatywnie na jakość i
komfort ich życia.
Do odczytanego pisma odniósł się Burmistrz. Oznajmił, że nie wyobraża sobie konsultacji
społecznych na etapie tworzenia projektu. Projekt został przeanalizowany w zespołach
specjalistów, po czym przedstawiony radzie. Kolejnym etapem są konsultacje społeczne,
które przeprowadzone zostaną po wprowadzeniu luzowań obostrzeń. Burmistrz dodał, że
obiekt stadionu jest w tym miejscu odkąd pamięta, nie jest to jakaś nowość, to tam zawsze
odbywały się mecze. Nie ma potrzeby demonizować na tym etapie, że inwestycja w tym
zakresie będzie powodować utrudnienia. Poza tym ulokowanie w tym miejscu siedziby
Agencji Sportu i Promocji spowoduje, że miejsce to będzie zabezpieczone w większym
stopniu. Kolejny etap realizacji inwestycji czyli konsultacje społeczne dopiero przed nami, a
osoby zainteresowane na pewno zostaną o konsultacjach poinformowane.
Radny Zygmunt Bochenek zapytał czy w kierunku kwietniej łąki boisko również będzie
rozbudowywane?
Burmistrz oznajmił, że na dzień dzisiejszy inwestycja jest przeprowadzana tylko na terenie
Gminy Prudnik.
Wiceprzewodniczący Rady Edward Mazur stwierdził, że po przedstawieniu projektu
inwestycji jest spokojny o to, że jeśli zostanie on zagospodarowany zgodnie z nim, będzie to
spokojne miejsce.
Dalsza dyskusja nie została podjęta.
W związku z powyższym Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
742 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 742).
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (13)
Ryszard Czeczel, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Paweł Licznar,
Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Urszula
Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Zygmunt Bochenek, Josel Czerniak, Jacek Urbański
NIEOBECNI (5)
Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLII/687/2021 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości została przyjęta.
/Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu/
11) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 743)
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 poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
743 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 743).
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (14)
Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński,
Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz,
Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Zygmunt Bochenek, Jacek Urbański
NIEOBECNI (5)
Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLII/688/2021 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości została przyjęta.
/Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu/
12) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 744)
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 poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
744 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 744).
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (16)
Zygmunt Bochenek, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska,
Zbigniew Kosiński, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław
Mięczakowski, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański,
Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (5)
Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLII/689/2021 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości została przyjęta.
/Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu/
13) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 745)
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 poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
745 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 745).
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (16)
Zygmunt Bochenek, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska,
Zbigniew Kosiński, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław
Mięczakowski, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański,
Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (5)
Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLII/690/2021 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości została przyjęta.
/Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu/
14) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 746)
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 poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
741 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 746).
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (16)
Zygmunt Bochenek, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska,
Zbigniew Kosiński, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław
Mięczakowski, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański,
Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (5)
Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLII/691/2021 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości została przyjęta.
/Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu/
15) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 747)
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 poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
747 pod głosowanie:
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Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 747).
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (16)
Zygmunt Bochenek, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska,
Zbigniew Kosiński, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław
Mięczakowski, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański,
Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (5)
Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLII/692/2021 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości została przyjęta.
/Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu/
16) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 748)
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 poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
748 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 748).
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (16)
Zygmunt Bochenek, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska,
Zbigniew Kosiński, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław
Mięczakowski, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański,
Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (5)
Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLII/693/2021 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości została przyjęta.
/Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu/
17) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 749)
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 poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
749 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 749).
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Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (16)
Zygmunt Bochenek, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska,
Zbigniew Kosiński, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław
Mięczakowski, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański,
Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (5)
Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLII/694/2021 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości została przyjęta.
/Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu/
18) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 750)
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 poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
750 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 750).
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (16)
Zygmunt Bochenek, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska,
Zbigniew Kosiński, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław
Mięczakowski, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański,
Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (5)
Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLII/695/2021 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości została przyjęta.
/Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu/
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Prudnik (druk nr 751)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się do radnych z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radny Zygmunt Trojniak poruszył kwestie związane z budową nowego cmentarza przy ul.
Jesionkowej. Wyraził zdanie, że temat powinien być powoli domykany, a w uzasadnieniu
przedłożonego projektu uchwały jest zapis, że teren poddany będzie wnikliwej analizie.
Zapytał czy jest to właściwe podejście? Teren ten był już poddany badaniom geologicznym,
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było pozwolenie budowalne, które już się zdezaktualizowało. I teraz pozostają dwa wyjścia:
albo pozostać przy obecnej lokalizacji, albo znaleźć nową. Wyraził zdanie, że Gmina Prudnik
nie realizuje inwestycji zaspakajających potrzeby komunalne i obawia się, że może dojść do
sytuacji, że za kilka lat braknie miejsca na pochówek.
Burmistrz poinformował, że dokumentacja na to działanie straciła ważność w 2017 roku. Po
analizie możliwości i pojemności obecnego cmentarza nie przystąpiono do budowy nowego,
ponieważ konieczne jest wykonanie nowej dokumentacji. Należy wykonać nową
dokumentację, zastanowić się nad spływem wód, które będą się na tym terenie pojawiały, nikt
nie mówi o szukaniu nowej lokalizacji na ten cel. Burmistrz dodał, że chciałby, aby w
przyszłorocznym projekcie znalazły się pieniądze na dokumentację, po której niezwłocznie
będzie chciał przystąpić do realizacji.
Radny Zygmunt Trojniak powtórzył, że zapis w uzasadnieniu brzmi: poddany zostanie
wnikliwej analizie. Stąd pytanie.
Burmistrz sprostował, ze zdanie zostało zacytowane, zmieniły się przepisy i trzeba raz
jeszcze przeprowadzić analizę chociażby prawną czy rozwiązania przyjęte w starej
dokumentacji mogą być zaimplementowane do nowej. Sama lokalizacja i zakres cmentarza
powinien zostać tam gdzie jest.
Radny Zygmunt Trojniak oznajmił, że pojawienie się takiego zapisu w omawianej uchwale
wzbudziło jego wątpliwość.
Burmistrz wyjaśnił, że zadaniem uchwały jest uporządkowanie spraw, które są nieżyciowe w
starych planach. Należy kompleksowo podejść do tych planów: najpierw uporządkowanie
najważniejszych kwestii, a w najbliższych latach zmodyfikować cały plan Prudnika i terenów
nim objętych, który będzie czytelny i ułatwiający inwestorom korzystanie z niego. Proces jest
długotrwały i wymagający cierpliwości, jednak mając panią Kierownik Kaszoid jest pewność,
że prace te zostaną dopilnowane. Burmistrz oznajmił, że cieszą go wnoszone uwagi, gdyż
zawsze jest to inne spojrzenie na problem. Ponadto wszystko musi być zgodnie z
obowiązującym prawem. Plany przygotowywane firma zewnętrza, która specjalizuje się w
urbanistyce, później plany analizowane są przez nadzór wojewody, więc nie ma możliwości,
żeby wdrożyć zapisy niezgodne z prawem. Niemniej różne urzędy w Polsce interpretują
pewne zapisy prawne.
Radny Zygmunt Trojniak stwierdził, że zadał pytanie i liczył na obszerną odpowiedź.
Burmistrz wyraził nadzieję, że odpowiedź jest satysfakcjonująca.
Radny Zygmunt Bochenek stwierdził, że jest zdziwiony odpowiedzią, którą usłyszał, gdyż
kiedy złożył interpelację dotyczącą drogi ul. Jesionkowej w kierunku Jasiony w granicach
inwestycyjnych miasta otrzymał odpowiedź, że przebudowa tego odcinka drogi będzie
przedmiotem wykonania dokumentacji technicznej zaplanowanej do realizacji w projekcie
budżetu na 2020 rok zgodnie z planem przebudowa drogi w kierunku nowego cmentarza.
Tymczasem dowiaduje się, że dokumentacja budowy cmentarza straciła ważność w 2017
roku. Stwierdził, że dwie te informacje nieco się wykluczają.
Burmistrz oznajmił, że odpowiedź w żadnym stopniu nie ma związku z dokumentacją
cmentarza. Były plany pochylenia się nad tematem w 2020 roku i zaplanowanie działań,
pojawiła się inwestycja polegająca na wykonaniu obwodnicy wschodniej, poza tym jest to
czas pandemii, że wiele inicjatyw zostało opóźnionych, bądź też trzeba było z nich
zrezygnować. Burmistrz zapewnił, że podczas odnawiania dokumentacji dotyczącej
cmentarza rejon wspomniany przez radnego będzie również w zakresie zainteresowania, aby
rozwiązać problem występujący w tym miejscu.
Dalsza dyskusja nie została podjęta.
W związku z powyższym Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
751 pod głosowanie:
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Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Prudnik (druk nr 751).
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (14)
Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński,
Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz,
Urszula Rzepiela, Jacek Urbański, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Zygmunt Bochenek, Zygmunt Trojniak
NIEOBECNI (5)
Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLII/696/2021 w sprawie aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Prudnik została przyjęta.
/Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu/
2) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika (druk nr 752)
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 poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
752 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika (druk nr 752).
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (15)
Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński,
Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz,
Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Arkadiusz Zaczyński, Zofia ZeprzałkaKrzemień
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Zygmunt Bochenek
NIEOBECNI (5)
Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLII/697/2021 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika została
przyjęta.
/Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu/
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3) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu byłej jednostki wojskowej przy u. Dąbrowskiego w
Prudniku (druk nr 753)
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 poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
753 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu byłej jednostki wojskowej przy u. Dąbrowskiego w
Prudniku (druk nr 753).
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (15)
Zygmunt Bochenek, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska,
Zbigniew Kosiński, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław
Mięczakowski, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Jacek Urbański, Arkadiusz Zaczyński, Zofia
Zeprzałka-Krzemień
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Zygmunt Trojniak
NIEOBECNI (5)
Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLII/698/2021 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej jednostki
wojskowej przy u. Dąbrowskiego w Prudniku została przyjęta.
/Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu/
4) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Wierzbiec w Gminie Prudnik (druk nr 754)
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 poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
754 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Wierzbiec w Gminie Prudnik (druk nr 754).
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (16)
Zygmunt Bochenek, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska,
Zbigniew Kosiński, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław
Mięczakowski, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański,
Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
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NIEOBECNI (5)
Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLII/699/2021 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wierzbiec w
Gminie Prudnik została przyjęta.
/Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu/
5) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Prudnik (druk nr 755)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się do radnych z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radny Edward Mróz zapytał o to czy można otrzymywać fakturę w sposób elektroniczny?
Czy planowane jest wdrożenie takiego rozwiązania?
Prezes ZWiK Paweł Kawecki oznajmił, że chciałby wprowadzić takie rozwiązanie, jednak
nie widzi innej możliwości jak uwzględnienie tego w grupie taryfowej. Dodał, po
kwietniowym spotkaniu w Krajowym Zarządzie Wód Polskich upewnił się, że jest to
najbardziej słuszne rozwiązanie. Wniosek taryfowy jest w dalszej części procedowany i tam
uwzględnione są grupy taryfowe związane z e-fakturą. Wiąże się to nie tylko z oszczędnością
czasu i dbałością o środowisko, ale również z obniżeniem abonamentu. Musi to jednak ujęte
w taryfie i zatwierdzone, więc prezes poprosił i cierpliwość.
Radny Stanisław Mięczakowski zadał pytanie czy do ZWIK-u trafiło pismo od
przedsiębiorców z ul. Przemysłowej i Prężyńskiej dotyczącej rozbudowy sieci
wodociągowej?
Prezes ZWiK Paweł Kawecki poinformował, że takie pismo do ZWiK nie wpłynęło.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
W związku z powyższym Przewodnicząca podała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
741 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Prudnik (druk nr 755).
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (15)
Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński,
Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz,
Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Arkadiusz Zaczyński, Zofia ZeprzałkaKrzemień
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Zygmunt Bochenek
NIEOBECNI (5)
Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLII/700/2021 w sprawie uchwalenia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik została
przyjęta.
/Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu/
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6) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji projektu
„Ławeczka i asystencja” – rozwój usług opiekuńczych i asystenckich nad osobami
potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020 ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego (druk nr 756)
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 poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
756 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji projektu „Ławeczka
i asystencja” – rozwój usług opiekuńczych i asystenckich nad osobami potrzebującymi
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020 ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego (druk nr 756).
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (16)
Zygmunt Bochenek, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska,
Zbigniew Kosiński, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław
Mięczakowski, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański,
Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
NIEOBECNI (5)
Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLII/701/2021w sprawie przystąpienia Gminy
Prudnik do realizacji projektu „Ławeczka i asystencja” – rozwój usług opiekuńczych
i asystenckich nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 20142020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została przyjęta.
/Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu/
7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budynku byłego Wiejskiego
Domu Kultury w Łące Prudnickiej (druk nr 757) – projekt uchwały został zdjęty z porządku
obrad.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych
1) 45-2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie poprawy bezpieczeństwa na placu
zabaw przy ulicy Skowrońskiego
/odpowiedź stanowi załącznik nr 31 do protokołu/
2) 46-2021 interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie ujęcia w budowie drogi ulicy
Działkowej budowy dojazdu do tamy na rzece Prudnik i przepompowni ścieków
/odpowiedź stanowi załącznik nr 32 do protokołu/
3) 48-2021 interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie remontu dojazdu i dojścia do
posesji przy ulicy Piastowskiej 34 i ul. Kwiatowej 5
/odpowiedź stanowi załącznik nr 33 do protokołu/
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4) 49/2021 zapytanie radnych Stanisława Mięczakowskiego oraz radnego Zygmunta
Trojniaka złożone ustanie na XLI sesji Rady Miejskiej w sprawie funkcjonowania
nowododanego wielofunkcyjnego budynku użytkowego w Łące Prudnickiej
/odpowiedź stanowi załącznik nr 35 do protokołu/
Radny Jacek Urbański zadał pytanie odnośnie odpowiedzi na interpelację dotyczącą
remontu dojazdu i dojścia do posesji przy ulicy Piastowskiej 34 i ul. Kwiatowej 5. Oznajmił,
że w odpowiedzi otrzymał informację, że ze względu na brak środków finansowych
inwestycja nie może być zrealizowana w tym roku. Radny oznajmił, że chciałby poznać
kwotę przedsięwzięcia. Druga kwestia to brak odpowiedzi na interpelację w sprawie Szkoły
Medycznej i utworzenia tam kierunku pielęgniarskiego. Radny dopytał jeszcze jak wygląda
kwestia dokupienia kamer dla Straży Miejskiej. W odpowiedzi napisane było, że kamery
zakupione zostaną niezwłocznie po zabezpieczeniu środków. Kiedy to nastąpi?
Burmistrz oznajmił, że zgodnie z udzieloną odpowiedzią kamery zostaną zakupione w
momencie, gdy w budżecie uda się zabezpieczyć środki na ten cel. Odnośnie kosztorysu: aby
przeprowadzić kosztorys, który byłaby faktycznym odzwierciedleniem realnych kosztów
wykonania to najpierw trzeba wykonać dokumentację. Szacunkowe koszty, które można
wyliczyć na podstawie wizji lokalnej przedstawiają się tak, że na tą chwilę takich nakładów
Gmina nie może ponieść. Jak wiadomo budżet na ten rok jest bardzo okrojony, niemniej
złożona interpelacja będzie brana pod uwagę podczas tworzenia projektu budżetu na przyszły
rok. Odnośnie utworzenia kierunku pielęgniarskiego w Zespole Szkół Medycznych potrzebna
jest informacja w temacie ze strony Marszałka. Zadanie takie nie jest w gestii gminy, tylko w
gestii Marszałka. Burmistrz oznajmił, że podejmował już takie rozmowy, jednak uważa, że
nie jest to jeszcze dobry moment, najpierw należy wypracować sobie dobry grunt. Burmistrz
poprosił o uzbrojenie się w cierpliwość, być może w najbliższym czasie uda się wypracować
jakieś stanowisko. Na pewno jest dobra wola każdej ze stron.
Radny Jacek Urbański oznajmił, że intencją jego interpelacji było doprowadzenie do
powstania takiej inicjatywy. Dodał, że robił rozeznanie i wie, że w temacie chętnie pomogą
dwie posłanki z PIS jak również Wojewoda. Chodzi bardziej o intencjonalność tematu.
Odnośnie kwestii związanej z ulicą Piastowską i Kwiatową radny stwierdził, iż myślał, że
jeśli odmawia się realizacji jakiegoś zadania to wiadomo o jakich środkach jest mowa.
Burmistrz oznajmił, że przyjął zasadę, aby nie zaśmiecać głowy zbędnymi liczbami i
informacjami. Są to dane cały czas zmienne, a jeśli w budżecie nie ma jakichkolwiek środków
do wykonania danego zadania to nie ma sensu angażować pracowników do dodatkowej pracy
w postaci kosztorysów.
Radny Jacek Urbański oznajmił, że nie chodziło mu o wykonanie kosztorysu, a o
szacunkowy koszt czy to będzie w granicach 50 000 zł, 100 000 zł a może więcej.
Burmistrz powiedział, że informacja zostanie uzupełniona o te dane.
Radny Jacek Urbański odnośnie kamer zasugerował, że może w zadanie włączyłyby się
spółki gminne. I jeżeli któryś z prezesów słyszy to zwraca się z prośbą o zakup takich
kamerek dla Straży Miejskiej.
Radny Zygmunt Bochenek poruszył temat z 2020 roku związaną z wymianą koszy na
odpady komunalne. Zapytał jaka kwota została zabezpieczona na zakup wspominanych
koszy?
Burmistrz oznajmił, że radny dostanie odpowiedź w tym zakresie na piśmie.
Radny Zygmunt Trojniak oznajmił, że dziwi się, ze brakuje środków na zakup kamer dla
strażników miejskich. Godzinę temu głosowane były zmiany w budżecie, gdzie były
oszczędności np. z wykonania inwestycji drogowych itp.
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Burmistrz zaapelował, aby nie mylić środków w ramach różnej klasyfikacji budżetowej.
Oszczędności, które są w ramach oszczędności inwestycyjnych mogą zostać wykorzystane
tylko na zadania inwestycyjne, natomiast oszczędności bieżące na wydatki bieżące. Zakup
kamer jest wydatkiem bieżącym.
9. Interpelacje i wnioski radnych.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że interpelacje można składać bezpośrednio do Biura
Rady bądź na ręce Przewodniczącej.
Wiceprzewodniczący Edward Mazur odniósł się do obaw mieszkańców ulicy Kolejowej
stwierdzając, że również Straż Miejska będzie doglądać obiektu.
10. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.
Radny Zbigniew Kosiński poruszył temat felernego zakrętu na drodze Niemysłowice –
Rudziczka oraz konieczności jego przebudowy.
Przewodnicząca Rady złożyła najlepsze życzenia z okazji Dnia Samorządowca.
Wiceprzewodniczący Edward Mazur podziękował przewodniczącej za współudział w
dzisiejszym uhonorowaniu radnych.
Dalsza dyskusja nie została podjęta.
Wobec wyczerpania porządku Przewodnicząca Alicja Isalska zakomunikowała zamknięcie
XLII Sesji rady Miejskiej w Prudniku.
Protokół 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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