Rada Miejska w Prudniku
Radni-Sesja

Protokół nr XLIV/2021
XLIV Sesja w dniu 6 lipca 2021 r.
Obrady rozpoczęto 6 lipca 2021 r. o godz. 15:00, a zakończono o godz. 16:00 tego samego
dnia. Posiedzenie odbyło się w trybie hybrydowym.
W posiedzeniu wzięło udział 21 członków.
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
/lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu/
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Prudniku Alicja Isalska. Przywitała
radnych i zaproszonych gości. Poinformowała, że sesja Rady Miejskiej została zwołana na
wniosek Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2021 r. w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Przewodnicząca odczytała wniosek.
/wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu/
W momencie otwarcia w obradach uczestniczyło 21 radnych Rady Miejskiej w Prudniku, co
stanowi wymagane quorum.
Przewodnicząca poinformowała, że stosowna informacja dotycząca RODO zamieszczona jest
na stronie internetowej z transmisją obrad.
2. Zmiana porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Alicja Isalska poinformowała, że Burmistrz zgłosił wniosek o
wycofanie z porządku obrad projektu uchwały druk nr 797.
Wniosek został poddany pod głosowanie.
Głosowano wniosek w sprawie:
Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza
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Prudnika (druk nr 797).
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 projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
Burmistrza Prudnika (druk nr 797) został zdjęty z porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok (druk nr 791)
1. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 w § 0830 o kwotę 9.000,00zł z tytułu
wpływów z usług za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Prudniku.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 851 w § 0970 o kwotę 14.735,00zł na
organizację transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i jednocześnie
dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę 14.735,00zł na
koszty stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień, transport do pkt szczepień na III
kwartał 2021 r.
3. W wyniku zakończenia procedury naboru wniosków o dofinansowanie zadania pn.
„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik” dokonuje się
zwiększenia dochodów w dziale 900 w § 2460 o kwotę 25.500,00zł (dofinansowanie
WFOŚiGW) oraz w § 2700 o kwotę 4.500,00zł (środki właścicieli nieruchomości wnioskodawców). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 900 rozdziale
90026 o kwotę 30.000,00zł na realizację ww. zadania.
4. W związku z porozumieniem na realizacje programu Czyste Powietrze dokonuje się
zwiększenia dochodów w dziale 900 w § 2460 o kwotę 9.000,00zł z WFOŚiGW w Opolu i
jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę
18.000,00zł m. in. na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.
5. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w zadaniu pn. „Przebudowa drogi ul.
Grottgera” w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 70.000,00zł w wyniku oszczędności po
rozstrzygnięciu przetargu. Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie wydatków
majątkowych w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 70.000,00zł na zadanie pn.
„Modernizacja placu zabaw w Łące Prudnickiej”.
6. W wyniku oszczędności po rozstrzygnięciu wyboru ofert na wykonanie zadań dokonuje
się zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 w zadaniu pn.
„Modernizacja drogi ul. Skłodowskiej” o kwotę 68.000,00zł oraz w zadaniu pn.
„Modernizacja drogi ul. Tysiąclecia” o kwotę 51.000,00zł.
9. Dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale
758 rozdziale 75818 o kwotę 32.000,00zł.
10. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900:
- rozdziale 90015 o kwotę 25.000,00zł na zadanie pn. „Uzupełnienie oświetlenia we wsi
Wierzbiec”
- rozdziale 90095 o kwotę 20.000,00zł na zadanie pn. „Modernizacja urządzeń
komunalnych”.
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11. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę
16.000,00zł na zadanie pn. „Modernizacja komina kotłowni w budynku domu kultury w
Piorunkowicach”. W związku z awarią komina spalinowego konieczne jest wykonanie przed
sezonem grzewczym nowego pionu kominowego.
12. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę
26.000,00zł na zadanie pn. „Modernizacja wieży Woka”, na usunięcie nieprawidłowości po
przeglądzie budowlanym.
Przewodnicząca Rady Alicja Isalska zwróciła się z zapytaniem do radnych czy mają uwagi
do projektu?
Radna Zofia Zeprzałka – Krzemień oznajmiła, że zainteresowało ją zmniejszenie
wydatków majątkowych w zadaniu pn. „Przebudowa drogi ul. Grottgera” w dziale 600
rozdziale 60016 o kwotę 70.000,00 zł w wyniku oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu.
Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 900
rozdziale 90095 o kwotę 70.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw w Łące
Prudnickiej”. Zapytała ile przeznacza się na modernizację tego placu i jakie działania będą
tam wykonywane?
Burmistrz Grzegorz Zawiślak oznajmił, że w tym zakresie już w tamtym roku były
zaplanowane środki na wykonanie placu zabaw w Łące Prudnickiej. W związku z większymi
kosztami wykonania samego obiektu i opóźnieniami związanymi z coronawirusem w tamtym
roku udało się wygospodarować z budżetu nieco środków na ogrodzenie placu i wyrównanie
go. Niestety tego placu zabaw nie udało się wyposażyć. Realizacja placu zabaw nie była
uwzględniona w budżecie na ten rok, były wprawdzie środki w wysokości 50 000 zł, jednak
nie wystarczyłoby to na wyposażenie placu. Została złożona obietnica, że jeśli pojawią się
środki w budżecie to plac zabaw zostanie w tym roku wybudowany. Burmistrz dodał, że
kwota 120 000 zł to realna kwota na wykonanie porządnego placu zabaw. Może uda się to
zrobić jeszcze przed zimą, a jeśli nie to wczesną wiosną.
Radna Urszula Rzepiela poprosiła o informację dotycząca ostatniej pozycji tj. dział 921.
Oznajmiała, że z w tabelce jest kwota 16 000 zł, natomiast w uzasadnieniu 26 000 zł. Radna
poprosiła o wskazanie poprawnej kwoty. Zapytała jeszcze kto zarządza wieżą WOKA?
Oznajmiła, że kiedyś administrowanie wieży było powierzone ZUK-owi, natomiast Muzeum
tylko udostępniało wieżę , w związku z czym nie ponosiło nakładów bezpośrednio jako
zleceniodawca. Radna zapytała czy coś się zmieniło w tym zakresie?
Burmistrz poinformował, że nadal tak jest. Dodał, że sprawa jest bardziej skompilowana. Co
roku dokonuje się przeglądu budynku i klatki schodowej. Wydaje się, że drzewo z zewnątrz
jest zdrowe , natomiast w środku jest jakiś grzyb, który to drzewo zjada. Po każdym
przeglądzie Wieża jest naprawiana, w związku z czym większą część roku stoi nieużywana
niż zwiedzana. Burmistrz zapewnił jednak, że nie wpuści do wieży nikogo, dopóki nie będzie
miał pewności, że jest ona bezpieczna. Wyraził zdanie, że nie wykluczonym jest, że klatka ta
będzie musiała w końcu zostać wymieniona z klatki drewnianej na klatkę stalową obudowaną
imitacją drewna, aby to było bezpieczne. Będzie też wywierał nacisk na konserwatora, że nie
walory historyczne, a walory bezpieczeństwa są najważniejsze. Odnośnie kwoty poprawną
kwotą jest kwota 16 000 zł.
Radny Jacek Urbański zapytał na co mają zostać przeznaczone pieniądze w dziale 900 na
zadanie pn. „Modernizacja urządzeń komunalnych”.
Burmistrz oznajmił, że z godnie z obietnicą złożoną radnym środki te zostaną przeznaczone
na wymianę koszów na śmieci w Rynku.
Dalsza dyskusja nie została podjęta.
Projekt uchwały druk nr 791 został poddany pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok (druk nr 791).
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Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Marcin Krasoń, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward
Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Katarzyna Rożek, Urszula Rzepiela, Jacek
Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Zbigniew Kosiński, Zygmunt Trojniak
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLIV/729/2021 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Prudnik na 2021 rok została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 3/
2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-2024 (druk nr 791 a)
Załącznik nr 1 do uchwały
Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu 2021 r.
Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej
i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie
wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki
samorządu terytorialnego.
W celu dostosowania wielkości ujętych w WPF z wielkościami ujętymi w budżecie Gminy
Prudnik na 2021 r. dokonano zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIV/565/2020 Rady
Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Prudnik na lata 2021 - 2024 w związku z podjętymi do dnia 5.07.2021 r.
zarządzeniami Burmistrza Prudnika, a także z przedłożoną na bieżącą sesję RM
uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 r.
Powyższe zmiany nie miały wpływu na wynik budżetu oraz na kwotę długu. Wartości
przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2021 r. są zgodne.
Załącznik nr 2 do uchwały
1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Realizacja programu Czyste Powietrze
na terenie Gminy Prudnik”. Zadanie będzie realizowane na podstawie porozumienia z
WFOŚiGW w Opolu poprzez Urząd Miejski w Prudniku w latach 2021-2022 z łącznymi
nakładami w kwocie 30.000,00zł.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem do radnych czy maja uwagi do projektu?
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 791 a został poddany pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-2024 (druk nr 791 a).
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Marcin Krasoń, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward
Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Katarzyna Rożek, Urszula Rzepiela, Jacek
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Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Zbigniew Kosiński, Zygmunt Trojniak
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLIV/730/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 4/
3) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 792)
Z wnioskiem o bezprzetargową dzierżawę na okres powyżej 3 lat (10 lat) nieruchomości
zabudowanej budynkiem biurowo – magazynowym o powierzchni użytkowej 1.055,00 m2
oraz budynkiem wiaty magazynowej o powierzchni użytkowej 372 m2, położonej przy ulicy
Meblarskiej 4 w Prudniku, stanowiącej własność Gminy Prudnik, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków na mapie nr 1– obręb Prudnik nr ewidencyjnym 2149/82, o powierzchni
0,5184 ha, zwróciła się firma Hard Beans Coffee Roasters Sp. z o. o., z siedzibą w Opolu.
Na wymienionej nieruchomości inwestor zamierza zrealizować przedsięwzięcie polegające
na rozpoczęciu produkcji kawy oraz napojów na jej bazie (napojów bezalkoholowych w
puszkach, alkoholowych w butelkach). Koszt planowanej inwestycji jest szacowany na około
6,5 mln zł. W ramach prowadzonej działalności planowane jest zatrudnienie około 15
pracowników.
Inwestor zobowiązuje się zrealizować inwestycję w III etapach, zagospodarowując całą
nieruchomość w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.
Mając na uwadze powyższe celowe jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem do radnych czy maja uwagi do projektu?
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 793 został poddany pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 792).
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 XLIV/731/2021 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 5/
4) Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (druk nr 793)
Rada Miejska w Prudniku uchwałą nr XXV/421/2020 z dnia 28 maja 2020 r. wyraziła zgodę
na zamianę działki nr 830, mapa nr 4, obręb Rudziczka oraz części działki nr 832, mapa nr 4,
obręb Rudziczka, które stanowią własność Gminy Prudnik za nieruchomość stanowiącą
własność osób fizycznych - działkę nr 572/5, mapa nr 7, obręb Rudziczka.
Decyzją nr MG-IV.6831.20.2020 z dnia 26.02.2021 r. zatwierdzono podział działki nr 832, z
której wydzielono dwie działki: nr 832/1 o powierzchni 0,2022 ha oraz nr 832/2 o
powierzchni 0,1073 ha.
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Przedmiotem niniejszej uchwały jest zamiana gminnych nieruchomości gruntowych - działek
oznaczonych na mapie nr 4, obręb Rudziczka numerami pomiarowymi 830 o powierzchni
0,1779 ha oraz 832/1 o powierzchni 0,2022 ha na nieruchomość będącą własnością osób
fizycznych oznaczoną na mapie nr 7, obręb Rudziczka jako działka nr 572/5 o powierzchni
0,0608 ha.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem do radnych czy maja uwagi do projektu?
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 793 został poddany pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (druk nr 793).
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 XLIV/732/2021 w sprawie zamiany
nieruchomości została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 6/
5) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik wraz z inwentaryzacją na lata 20162032” (druk nr 794)
W związku ze zgłoszeniem przez mieszkańców Gminy Prudnik występowania wyrobów
zawierających azbest, zachodzi konieczność ujęcia danych w załączniku do „Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik wraz z inwentaryzacją na
lata 2016-2032”.
Powyższe jest konieczne, aby uzyskać dofinansowanie zadania z zakresu unieszkodliwiania
odpadów zawierających azbest w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania
usuwania wyrobów zawierających azbest”- w 2021 roku.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem do radnych czy maja uwagi do projektu?
Radna Zofia Zeprzałka – Krzemień poprosiła o wyjaśnienie pewnych rzeczy z tabeli
przedstawionej w projekcie uchwały.
Burmistrz oznajmił, że program w dużej mierze finansowany jest z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska. Gmina jest poniekąd pośrednikiem w tym programie. Część
kosztów pokrywają mieszkańcy. Niefortunnie w tabeli brakuje opisu rubryki, jest to wycinek
tabeli z poprzedniej uchwały zaadaptowany na potrzeby załącznika. Burmistrz poprosił
Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Szymona
Kroczaka o wyjaśnienie.
Naczelnika Wydziału Szymon Kroczak wyjaśnił, że w kolumnach pojawiły się metry
przeliczone na jednostki wagi. Pojawiły się one na podstawie wniosków, które wpłynęły na
utylizację wyrobów zawierających azbest. Pozycja 3 tabeli zawiera klasę pilności usunięcia
azbestu. Naczelnik przyznał, że tabela może faktycznie nie jest zbyt czytelna, jednak jest to
przedruk z informacji z karty posiadacza wyrobów zawierających azbest. W projekcie
uchwały nie został zmieniony nagłówek, tylko w tabeli, która była inwentaryzacją azbestu
dodano linię.
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Wiceprzewodniczący Edward Mazur oznajmił, że w tabeli brakuje mu jednego ogrodu
działkowego, a dokładnie kompleksu działkowego nr 5 za basenem kąpielowym, są to działki
byłego zakładu Frotex.
Naczelnik Szymon Kroczak wyjaśnił, że zmiana uchwały to uzupełnienie jej o nowe
wnioski, które zostały złożone teraz i które nie były w podstawowej inwentaryzacji. Dodał, że
jeśli tamten kompleks jest w podstawowej inwentaryzacji to nie ma potrzeby go uzupełniać.
Jeżeli w jakiś nieruchomościach nie ujawniły się nowe miejsca występowania azbestu to ich
tutaj nie ma. Są tu wyłącznie zgłoszone wnioski, które nie były w podstawowej
inwentaryzacji.
Radna Zofia Zeprzałka – Krzemień dopytała jak wygląda demontaż: czy trwa, czy kończy
się inwentaryzacja? Jaki jest etap?
Naczelnik Szymon Kroczak powtórzył, że aktualizacja ma na celu wyłącznie wprowadzenie
nieruchomości, które do tej pory nie były ujawnione w posiadaniu azbestu po inwentaryzacji
wykonanej w 2016 roku. Aby osoby te mogły dostać dofinansowanie do utylizacji wyrobów
zawierających azbest konieczne jest znalezienie się ich w dokumencie, który jest podstawą
szacowania ilości eternitu na naszym terenie.
Burmistrz poprosił naczelnika o przedstawienie co oznaczają kolejne rubryki w tabelce.
Naczelnik Szymon Kroczak udał się po materiały.
Radny Ryszard Czeczel stwierdził, że kwestia wyrobów azbestowych pojawiała się w już
poprzednich latach i gmina korzystała z funduszy zewnętrznych. Przy tej okazji w mieście
zostały wymienione wszystkie rury azbestowe wodociągowe, między innymi na Osiedlu
1000-lecia.
Naczelnik Szymon Kroczak wyjaśnił, co określają kolejne kolumny, a mianowice:
miejscowość, ulica - jeżeli występuje, numer działki ewidencyjnej, następnie kod:1
oznaczający osobę fizyczną, 2 – osoby prawne, kolejna rubryka: rodzaj zabudowy, rok
planowanego unieszkodliwienia: podaje się rok graniczny czyli 2032, czyli możliwie
najdalszy do utylizacji, rodzaj wyrobu, następnie ilość wyrobu w metrach kwadratowych,
kolejne to ilość pozostała do unieszkodliwienia, stopień pilności, ostatnia kolumna to
szacowany koszt utylizacji tych odpadów w oparciu o ostatni rok.
Radny Zbigniew Kosiński zapytał czy eternit występuje jeszcze na jakichś obiektach
gminnych?
Naczelnik Wydziału Szymon Kroczak oznajmił, że informacja ta musi zostać sprawdzona w
inwentaryzacji, gdyż obiektami gminnymi zarządzają różne jednostki.
Radny Zbigniew Kosiński zadał pytanie odnośnie wiaty przystankowej w Niemysłowicach:
dlaczego nie została ona wyremontowana pomimo zgłoszeń?
Naczelnik Wydziału oznajmił, że z uwagi na to, iż po oględzinach z Wydziałem Inwestycji
zostało uzgodnione, że wiata wymaga demontażu poszycia dachowego, ewentualnie
poprowadzenia zmian w konstrukcji, Wydział Gospodarki Komunalnej nie był w stanie
przeprowadzić tego pod kątem remontowym.
Dalsza dyskusja nie została podęta.
Projekt uchwały druk nr 794 został poddany pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik wraz z inwentaryzacją na lata 2016-2032”
(druk nr 794).
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,
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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 XLIV/733/2021 zmieniającej uchwałę
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Prudnik wraz z inwentaryzacją na lata 2016-2032” została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 7/
6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa
Mieszkaniowa Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 795)
Burmistrz poinformował, że do uchwały została wprowadzona autopoprawka odnośnie
nazwy spółki. Poprosił o wprowadzenie autopoprawki i przegłosowanie wniosku o zmianę
treści uchwały.
Przewodnicząca rady poddała pod głosowanie wniosek o autopoprawkę.
Głosowano w sprawie:
W sprawie autopoprawki dot. zmiany nazwy spółki.
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 autopoprawka do druku został przyjęta.
Przewodnicząca poddała pod glosowanie projekt uchwały druk nr 795 po autopoprawce.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 795).
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 glosowania Uchwała nr XLIV/734/2021 sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie spółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została
przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 8/
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7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie wsparcia ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w
tworzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Społeczna Inicjatywa
Mieszkaniowa Opolskie Południe (druk nr 796)
Analogicznie do uchwały poprzedniej Burmistrz wprowadził autopoprawkę w zakresie nazwy
spółki.
Autopoprawka została poddana pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Autopoprawka.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Marcin Domino, Andrzej Gajewski, Alicja Isalska,
Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur,
Edward Mróz, Katarzyna Rożek, Urszula Rzepiela, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański,
Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
BRAK GŁOSU (4)
Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Stanisław Mięczakowski, Tomasz Wisła
Wobec powyższego głosowania autopoprawka została przyjęta.
Przewodnicząca poddała pod glosowanie projekt uchwały druk nr 796 po autopoprawce.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie wsparcia ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w
tworzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Społeczna Inicjatywa
Mieszkaniowa Opolskie Południe (druk nr 796).
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 XLIV/735/2021 w sprawie zatwierdzenia
wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod
firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 9/
8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Prudnika (druk nr 797)
- uchwala zdjęta z porządku obrad.
4. Zamknięcie porządku obrad.
Przed zakończeniem porządku obrad Burmistrz zaprosił radnych do uczestnictwa w Mszy
Świętej w Niemysłowicach dnia 11 lipca 2021 r. o godzinie 11.00 upamiętniającej Polaków
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zamordowanych na Kresach Wschodnich.
Radna Urszula Rzepiela oznajmiła, że we wrześniu odbędzie się Forum Miasteczek
Polskich. Dodała, że jest bardzo ciekawy program, a z doświadczenia wie, że wymiana
doświadczeń między samorządowcami jest bardzo konstruktywna. Radna zapytała Burmistrza
czy przewiduje obecność jakiegoś przedstawiciela z Gminy na tej konferencji?
Burmistrz w odpowiedzi oznajmił, że nie urywa, iż będzie się to pokrywać z terminami
wielu inicjatyw na terenie Prudnika. Oznajmił, że nie wyklucza, ale nie może tez potwierdzić.
Dodał, że chciał w tym roku wziąć udział w Forum Ekonomicznym, jednak ze względu na
natłok spraw, które się we wrześniu dzieją w Prudniku musiał zrezygnować, chociaż nie
ukrywa, że uczestnicząc w Forum Ekonomicznym w Krynicy bardzo dużo spraw Prudnika
było poruszanych i to na najwyższym szczeblu, co potem przełożyło się na realizację na
terenie naszej gminy, chociażby nawet dróg na terenie strefy przemysłowej. Pokazuje to, że
udział w takich konferencjach jest potrzebny, bo bardzo dużo wnosi.
Wobec wyczerpania porządku Przewodnicząca Alicja Isalska zakomunikowała zamknięcie
XLIV 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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