Rada Miejska w Prudniku
Komisja Rewizyjna

Protokół nr XXXI/2021
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2021 r.
Obrady rozpoczęto 22 czerwca 2021 r. o godz. 11:00, a zakończono o godz. 11:20 tego
samego dnia. Posiedzenie odbyło się w trybie hybrydowym.
W posiedzeniu wzięło udział 4 członków.
Obecni:
1. Josel Czerniak
2. Andrzej Gajewski
3. Marcin Krasoń
4. Stanisław Mięczakowski
5. Katarzyna Rożek
/lista obecności stanowi załącznik nr 1/
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Josel czerniak
Przewodniczący na wstępie przywitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził, że
Komisja posiada quorum do podejmowania opinii i wniosków.
W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście: Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak,
Skarbnik Gminy Prudnik Wioleta Zator.
2. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Prudnik za rok 2020 (druk nr 758)
Burmistrz omówił przedłożony dokument.
Radni nie wnieśli uwag i zapytań.
Przyjęcie druku nr 758 zostało poddane pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Prudnik za rok 2020 (druk nr 758).
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
NIEOBECNI (1)
Stanisław Mięczakowski
4. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady XLIII sesji Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok (druk nr 767)
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Wioleta Zator.
1. Dokonuje się zmiany klasyfikacji przychodów poprzez zmniejszenie § 950 o kwotę
101.408,23zł i zwiększenie § 905 o kwotę 101.408,23zł. Zmiana wynika z rozliczenia za lata
2019 - 2020 dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawami.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu dywidend spółek gminy w dziale 756 w §
0730 o kwotę 200.000,00zł.
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3. W związku z podpisaniem umowy i uzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi ul. Grottgera ” dokonuje się
zmiany klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie planu dochodów w dziale 600 § 6290 o
kwotę 455.590,00zł i zwiększenie dochodów w dziale 600 § 6350 o kwotę 520.674,86zł.
Dofinansowanie w kwocie 520.674,86zł stanowi 80% wydatków kwalifikowalnych.
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów zrealizowanych ponad planowane wielkości:
- w dziale 150 w § 0940 o kwotę 2.500,00zł - z tytułu zwrotów z lat ubiegłych;
- w dziale 700 w § 0550 o kwotę 5.000,00zł -opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości;
- w dziale 750 w § 0970 o kwotę 5.056,00zł - środki z Powiatowego Urzędu Pracy stanowiące
refundację kosztów za udział w szkoleniach;
- w dziale 756 w § 0690 o kwotę 600,00zł - opłata za ślub w plenerze.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 w § 0670 o kwotę 195.000,00zł z tytułu
odpłatności za dożywianie uczniów w stołówkach przedszkolnych i jednocześnie dokonuje
się zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 195.000,00zł na
zakupy środków żywności.
6. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 853 o kwotę 369.253,28zł z EFS oraz
Budżetu Państwa w związku z przystąpieniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej do projektu
pn. „Ławeczka i asystencja” - rozwój usług opiekuńczych i asystenckich nad osobami
potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Jednocześnie dokonuje się
zwiększenia wydatków na realizację projektu w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę
369.253,28zł.
7. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 w § 6680 o kwotę 104.505,01zł z tytułu
rozliczenia środków finansowych z niewygasających wydatków na zadanie pn. „Przebudowa
dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku - dokumentacja”. Ze względu
na przedłużającą się procedurę otrzymania zgody na odstępstwo od warunków technicznych,
warunkujące prawidłowe wykonanie projektu, a tym samym konieczność wykonania
dodatkowych podziałów działek, Gmina wydłużyła termin realizacji zadania do marca 2022 r.
Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na realizację zadania w 2021
r. w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 85.000,00zł.
8. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Likwidacja wysokoemisyjnych,
indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Prudnik” ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 900 w § 6257 o kwotę
140.810,00zł i jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900
rozdziale 90005 o kwotę 261.300,00zł.
9. Dokonuje się zmian nazwy zadania w dziale 700 rozdziale 70005 poprzez zmniejszenie
wydatków na zadanie pn. „Nabycie przez Gminę Prudnik nieruchomości niezabudowanej
oznaczonej jako działka nr 1310/27, mapa nr 1 - obręb Prudnik” o kwotę 213.000,00zł i
zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Nabycie przez Gminę Prudnik nieruchomości: dz. nr
1310/27 ob. Prudnik, dz. nr 1996/140 ob. Prudnik, dz. nr 632 ob. Szybowice” o kwotę
213.000,00zł.
10. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na obsługę długu w związku z utrzymującym się
niskim oprocentowaniem kredytów w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę 250.000,00zł.
11. W związku z decyzją zebrania wiejskiego Sołectwa Niemysłowice dokonuje się zmian
realizacji planowanych zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w bieżącym roku poprzez
zmniejszenie wydatków - odstąpienie od realizacji zadań: pn. „Wymiana ogrodzenia przy
Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach” w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę
25.500,00zł oraz pn. „Uzupełnienie oświetlenia we wsi Niemysłowice /przy posesji Nr 117/”
w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 3.500,00zł.
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Pozyskane środki w kwocie 29.000,00zł Sołectwo Niemysłowice przeznacza na zwiększenie
wydatków:
- w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 2.000,00zł, na zadanie pn. „Organizacja uroczystości
wiejskich w Sołectwie Niemysłowice”,
- w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę 1.800,00zł, na zadanie pn. „Remont dróg gminnych
wewnętrznych w Niemysłowicach”,
- w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę 1.000,00zł, na zadanie pn. „Koszenie terenów
gminnych w Sołectwie Niemysłowice”,
- w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 24.200,00zł, na zadanie pn. „Doposażenie
istniejącego placu zabaw przy Centrum Sportowym w Sołectwie Niemysłowice”.
12. Dokonuje się zmian w dziale 926 rozdziale 92601 poprzez zmniejszenie wydatków
bieżących o kwotę 386,00zł oraz wydatków majątkowych w zadaniu pn. „Wymiana opraw
oświetleniowych na hali przy ul. Łuczniczej” o kwotę 13.611,00zł. Pozyskane środki w
kwocie 13.997,00zł przeznacza się na nowe zadanie majątkowe pn. „Wymiana pokrycia
dachowego budynku szatni stadionu sportowego przy ul. Włoskiej 10” w dziale 926 rozdziale
92601.
13. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 600 rozdziale 60095 o kwotę
12.600,00zł na koszty bieżącego utrzymania dworca autobusowego.
14. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych Urzędu Miejskiego w Prudniku w
dziale 750 rozdziale 75023 na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń biurowych na
potrzeby utworzenia Punktu Obsługi Interesanta” o kwotę 100.000,00zł.
15. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę
64.655,87zł na zwiększenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
16. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90095 na nowe
zadanie pn. „Modernizacja toalety wraz z poprawą jakości wody w ujęciach
ogólnodostępnych (Kozia Góra, Święte źródło)” o kwotę 20.000,00zł.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 767 został poddany pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok
(druk nr 767).
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
NIEOBECNI (1)
Stanisław Mięczakowski
2) zmieniającej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na
lata 2021-2024 (druk nr 768)
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Wioleta Zator.
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
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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 15.06.2021 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 przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, które będą dofinansowane ze
środków EFRR oraz Budżetu Państwa. W 2021 r. nastąpi podpisanie umów natomiast w 2022
r. będzie realizacja zadań przez Agencję Sportu i Promocji.
- przedsięwzięcia bieżące pn.
a) „Sportowe pogranicze 2”. W ramach zadania planuje się organizację turniejów i zawodów
sportowych w różnych dyscyplinach sportowych m.in. pływanie, biegi przełajowe, tenis
stołowy, maraton fitness, zawody łucznicze. Wszystkie wydarzenia zostaną zaplanowane
wspólnie z partnerem czeskim.
b) „Polsko-czeska liga koszykówki”. W ramach zadania planuje się organizację
jednodniowego turnieju streetballa (koszykówki ulicznej 3x3) na prudnickim rynku.
c) „Promujemy piękne pogranicze”. W ramach projektu planuje się zorganizowanie
konferencji dotyczącej pogranicza polsko-czeskiego oraz współpracy gminy Prudnik z
miastem Krnov; organizację wycieczki do partnerskiego miasta Krnov; organizację wystawy
miast, zakup domków handlowych oraz drewnianych straganów, na których uczestnicy
wystawy będą mogli prezentować swoją twórczość czy potrawy.
d) „Świąteczny blask”. W ramach zadania planuje się zorganizowanie m. in. wystawy
fotograficznej, Jarmarku Bożonarodzeniowego w Prudniku w grudniu 2022 r. oraz wyjazdu
mieszkańców gminy do Krnova na jarmark.
- przedsięwzięcia majątkowe pn.
a) „Sportowe pogranicze 2”. W ramach zadania planuje się zakup sprzętu sportowego
niezbędnego do organizacji zawodów sportowych.
b) „Polsko-czeska liga koszykówki”. W ramach zadania planuje się zakup profesjonalnych
koszów do rozgrywek piłki koszykowej, które zostaną zamontowane na konstrukcji
podwieszanej z napędem elektrycznym na drugim sektorze hali sportowej Obuwnik.
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Ławeczka i asystencja", które będzie
realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Łączne nakłady finansowe na zadania
wyniosą 390.744,23zł z tego dofinansowanie EFS 85%, dofinansowane z Budżetu Państwa
9,5% natomiast udział gminy 5,5%.
3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia majątkowe, które będą dofinansowane ze środków
EFRR w ramach RPO WO na lata 2014-2020 pn.:
- „Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w lokalach komunalnych
gminy Prudnik", całkowity koszt projektu wynosi 706.000,00zł, natomiast kwota
dofinansowania wyniesie 444.696,33zł. Finansowa realizacja projektu przewidywana jest na
rok 2022r.
- „Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Prudnik",
całkowity koszt projektu wynosi 726.575,00zł z tego dofinansowanie (34%) zaplanowano w
kwocie 247.035,50zł, udział gminy (33%) zaplanowano w kwocie 239.769,75zł oraz wkład
własny osób fizycznych (33%). Projekt obejmuje koszt likwidacji 54 szt. źródeł ciepła
(pieców).
4. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa dróg ul. Ogrodowej,
Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku - dokumentacja” poprzez zmniejszenie limitu
wydatków na 2021 r. o kwotę 85.000,00zł i zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. o kwotę
186.000,00zł.
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Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 768 został poddany pod głosowanie
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Prudnik na lata 2021-2024 (druk nr 768).
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
NIEOBECNI (1)
Stanisław Mięczakowski
3) wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
wraz z prawem własności budynku (druk nr 769)
Projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału Mienia Gminy Dorota Szmulik.
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona w Prudniku oznaczona jest w ewidencji
gruntów jako działka 1996/140, mapa nr 12, obręb Prudnik o powierzchni 0,0503 ha,
Stanowiąca własność Skarbu Państwa i oddana w użytkowanie wieczyste spółce handlowej.
Na nieruchomości znajduje się budynek o powierzchni 471 m ².
Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „A41P”
– teren byłego zakładu produkcyjnego „Frotex” Utrzymuje się teren w obecnej funkcji
produkcyjnej z możliwością realizacji usług związanych z produkcją.
W związku z podpisanym w dniu 02.03.2021 r porozumieniem pomiędzy Gmina Prudnik a
Henniges Automotive Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ul. Nyska 17A, 48200 Prudnik. Gmina Prudnik zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do
pozyskania na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej stanowiącej pozostałość stacji
transformatorowej byłego zakładu ZPB Frotex (enklawa w kompleksie hal) działki nr
1996/140 o pow. 0,0503 ha.
Nabycie w/w nieruchomości tj. prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością budynku
planowane jest w drodze licytacji Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Prudniku
Piotra Pałki.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 769 został poddany pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku (druk nr 769).
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
NIEOBECNI (1)
Stanisław Mięczakowski
4) zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 770)
Projekt uchwały dotyczy zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu
mieszkalnego nr 2 położonego na II piętrze budynku przy ul. Wąskiej 1 w Prudniku. Lokal
składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc oraz stryszku o łącznej powierzchni
użytkowej 40,72m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,03m2. Łączna
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powierzchnia lokalu mieszkalnego wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego wynosi
42,75m2. Z lokalem mieszkalnym zostanie sprzedany udział w nieruchomości wspólnej
w wysokości 244/1000 w tym w gruncie oznaczonym jako działka nr 1250/245, mapa 10
o powierzchni 0,0142ha. W budynku Wąska 1 jest już sprzedany jeden lokal mieszkalny,
a Gmina Prudnik jest w trakcie sprzedaży lokalu użytkowego nr 1u na rzecz najemcy.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 770 został poddany pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 770).
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
NIEOBECNI (1)
Stanisław Mięczakowski
5) zbycia lokalu użytkowego (druk nr 771)
Projekt uchwały dotyczy zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu
użytkowego nr 1 położonego na parterze budynku przy ul. Staszica 1 w Prudniku. Lokal
składa się z 4 gabinetów, rejestracji, sterylizacji, 4 sanitariatów, pomieszczenia socjalnego,
3 pomieszczeń gospodarczych oraz korytarza, łączna powierzchnia lokalu wynosi 153,75m2.
Z lokalem użytkowym zostanie sprzedany ostatni udział w nieruchomości wspólnej
w wysokości 40/100 w tym w gruncie oznaczonym jako działka nr 1425/22, mapa
5 o powierzchni 0,0262ha. W budynku przy ul. Staszica 1 znajdują się 3 lokale mieszkalne
wykupione na własność oraz 1 lokal gminny użytkowy.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 771 został poddany pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego (druk nr 771).
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
NIEOBECNI (1)
Stanisław Mięczakowski
6) wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 772)
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości dotyczy wyrażenia zgody na
wydzierżawienie gruntu gminnego położonego przy ul. Chrobrego w Prudniku na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy tego gruntu - aktualna umowa dzierżawy obowiązuje do dnia
30.06.2021 r.
Dotychczasowy dzierżawca użytkuje grunt od 2018 roku. Nie posiada zaległości z tytułu
czynszu dzierżawnego. Jest jedyną osobą ubiegającą się o wydzierżawienie gruntu
wymienionego w projekcie uchwały. Wnioskowany do dzierżawy grunt obejmuje teren pod
garażem blaszanym.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 772 został poddany pod głosowanie.

6

Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 772).
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
NIEOBECNI (1)
Stanisław Mięczakowski
7) wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 773)
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości dotyczy wyrażenia zgody na
wydzierżawienie gruntu gminnego położonego przy ul. Bema w Prudniku na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy tego gruntu.
Dotychczasowy dzierżawca użytkuje grunt od 2017 roku. Nie posiada zaległości z tytułu
czynszu dzierżawnego. Jest jedyną osobą ubiegającą się o wydzierżawienie gruntu
wymienionego w projekcie uchwały. Wnioskowany do dzierżawy grunt obejmuje teren
użytkowany na cele rekreacyjne.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 773 został poddany pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 773).
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
NIEOBECNI (1)
Stanisław Mięczakowski
8) wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 774)
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości dotyczy wyrażenia zgody na
wydzierżawienie gruntu gminnego położonego przy ul. Słowiańskiej w Prudniku na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy tego gruntu.
Dotychczasowy dzierżawca użytkuje grunt od 2015 roku. Nie posiada zaległości z tytułu
czynszu dzierżawnego. Jest jedyną osobą ubiegającą się o wydzierżawienie gruntu
wymienionego w projekcie uchwały. Wnioskowany do dzierżawy grunt o powierzchni 30 m2
obejmuje teren pod garażem blaszanym oraz grunt o powierzchni 22,12 m2 stanowiący udział
wynoszący 1/40 część z powierzchni 884,80 m2 z działki nr 2747/3, zagospodarowanej jako
plac manewrowy położony przy kompleksie garaży.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 774 został poddany pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 774).
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
NIEOBECNI (1)
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Stanisław Mięczakowski

9) wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 775)
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości dotyczy wyrażenia zgody na
wydzierżawienie gruntu gminnego dotychczasowemu dzierżawcy tego gruntu.
Dotychczasowy dzierżawca użytkuje grunt od wielu lat. Jest jedyną osobą ubiegającą się o
wydzierżawienie gruntu wymienionego w projekcie uchwały. Do 31 marca 2018 roku czynsz
dzierżawny uiszczał w ówczesnym Zarządzie Budynków Komunalnych. Za okres od 1
kwietnia 2018r. do dnia zawarcia pisemnej umowy dzierżawy z Gminą Prudnik zostanie
naliczona opłata za bezumowne korzystanie z gminnego gruntu. Wnioskowany do dzierżawy
grunt przeznaczony jest na cele rekreacyjne.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 775 został poddany pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 775).
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
NIEOBECNI (1)
Stanisław Mięczakowski
10) wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 776)
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości dotyczy wyrażenia zgody na
wydzierżawienie gruntu gminnego dotychczasowemu dzierżawcy tego gruntu.
Dotychczasowy dzierżawca użytkuje grunt od wielu lat. Jest jedyną osobą ubiegającą się o
wydzierżawienie gruntu wymienionego w projekcie uchwały. Do 31 marca 2018 roku czynsz
dzierżawny uiszczał w ówczesnym Zarządzie Budynków Komunalnych. Za okres od 1
kwietnia 2018r. do dnia zawarcia pisemnej umowy dzierżawy z Gminą Prudnik zostanie
naliczona opłata za bezumowne korzystanie z gminnego gruntu. Wnioskowany do dzierżawy
grunt przeznaczony jest na cele prowadzenia ogródka przydomowego oraz na cele
rekreacyjne.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 776 został poddany pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 776).
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
NIEOBECNI (1)
Stanisław Mięczakowski
11) wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 777)
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości dotyczy wyrażenia zgody na
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wydzierżawienie gruntu gminnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej w Prudniku na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy tego gruntu. Dotychczasowy dzierżawca użytkuje grunt od
2017 roku. Nie posiada zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego. Jest jedyną osobą
ubiegającą się o wydzierżawienie gruntu wymienionego w projekcie uchwały. Wnioskowany
do dzierżawy grunt obejmuje teren użytkowany na cele rekreacyjne.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 777 został poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości dotyczy wyrażenia zgody na
wydzierżawienie gruntu gminnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej w Prudniku na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy tego gruntu.
Dotychczasowy dzierżawca użytkuje grunt od 2017 roku. Nie posiada zaległości z tytułu
czynszu dzierżawnego. Jest jedyną osobą ubiegającą się o wydzierżawienie gruntu
wymienionego w projekcie uchwały. Wnioskowany do dzierżawy grunt obejmuje teren
użytkowany na cele rekreacyjne.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 777 został poddany pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 777).
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
NIEOBECNI (1)
Stanisław Mięczakowski
12) wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 778)
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości dotyczy wyrażenia zgody na
wydzierżawienie gruntu gminnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej w Prudniku na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy tego gruntu. Dotychczasowy dzierżawca użytkuje grunt od
2017 roku. Nie posiada zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego. Jest jedyną osobą
ubiegającą się o wydzierżawienie gruntu wymienionego w projekcie uchwały. Wnioskowany
do dzierżawy grunt obejmuje teren użytkowany jako ogródek przydomowy.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 778 został poddany pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 778).
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
NIEOBECNI (1)
Stanisław Mięczakowski
13) wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 779)
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości dotyczy wyrażenia zgody na
wydzierżawienie gruntu gminnego położonego przy ul. Kolejowej w Prudniku na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy tego gruntu. Dotychczasowy dzierżawca użytkuje grunt od
2004 roku. Nie posiada zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego. Jest jedyną osobą
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ubiegającą się o wydzierżawienie gruntu wymienionego w projekcie uchwały. Wnioskowany
do dzierżawy grunt obejmuje teren użytkowany jako ogródek przydomowy.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 779 został poddany pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 779).
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
NIEOBECNI (1)
Stanisław Mięczakowski
14) wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 780)
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości dotyczy wyrażenia zgody na
wydzierżawienie gruntu gminnego położonego w Prudniku na zapleczu ul. Morcinka, na
rzecz dotychczasowego dzierżawcy tego gruntu.
Dotychczasowy dzierżawca użytkuje grunt od 2017 roku. Nie posiada zaległości z tytułu
czynszu dzierżawnego. Jest jedyną osobą ubiegającą się o wydzierżawienie gruntu
wymienionego w projekcie uchwały. Wnioskowany do dzierżawy grunt obejmuje teren
użytkowany jako ogródek przydomowy.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 780 został poddany pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 780).
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
NIEOBECNI (1)
Stanisław Mięczakowski
15) wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 781)
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości dotyczy wyrażenia zgody na
wydzierżawienie gruntu gminnego położonego w Czyżowicach na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy tego gruntu.
Dotychczasowy dzierżawca użytkuje grunt od 2018 roku. Nie posiada zaległości z tytułu
czynszu dzierżawnego. Jest jedyną osobą ubiegającą się o wydzierżawienie gruntu
wymienionego w projekcie uchwały. Wnioskowany do dzierżawy grunt obejmuje teren
użytkowany rolniczo.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 781 został poddany pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 781).
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
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Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
NIEOBECNI (1)
Stanisław Mięczakowski
16) wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 782)
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości dotyczy wyrażenia zgody na
wydzierżawienie gruntu gminnego położonego w Niemysłowicach na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy tego gruntu -aktualna umowa dzierżawy obowiązuje do dnia 30.06.2021 r.
Dotychczasowy dzierżawca użytkuje grunt od 1992 roku. Nie posiada zaległości z tytułu
czynszu dzierżawnego. Jest jedyną osobą ubiegającą się o wydzierżawienie gruntu
wymienionego w projekcie uchwały. Wnioskowany do dzierżawy grunt obejmuje teren
użytkowany rolniczo.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 782 został poddany pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 782).
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
NIEOBECNI (1)
Stanisław Mięczakowski
16) wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 783)
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości dotyczy wyrażenia zgody na
wydzierżawienie gruntu gminnego położonego w Szybowicach na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy tego gruntu.
Dotychczasowy dzierżawca użytkuje grunt od 2014 roku. Nie posiada zaległości z tytułu
czynszu dzierżawnego. Jest jedyną osobą ubiegającą się o wydzierżawienie gruntu
wymienionego w projekcie uchwały. Wnioskowany do dzierżawy grunt obejmuje teren
użytkowany rolniczo.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 783 został poddany pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 783).
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
NIEOBECNI (1)
Stanisław Mięczakowski
17) wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 784)
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości dotyczy wyrażenia zgody na
wydzierżawienie gruntu gminnego położonego w Szybowicach na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy tego gruntu. Dotychczasowy dzierżawca użytkuje grunt od 2017 roku. Nie
posiada zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego. Jest jedyną osobą ubiegającą się o
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wydzierżawienie gruntu wymienionego w projekcie uchwały. Wnioskowany do dzierżawy
grunt obejmuje teren użytkowany rolniczo.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 784 został poddany pod głosowanie
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 784).
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
NIEOBECNI (1)
Stanisław Mięczakowski
18) wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 785)
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości dotyczy wyrażenia zgody na
wydzierżawienie gruntu gminnego położonego w Szybowicach na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy tego gruntu - aktualna umowa dzierżawy obowiązuje do dnia 31.08.2021 r.
Dotychczasowy dzierżawca użytkuje grunt od 2004 roku. Nie posiada zaległości z tytułu
czynszu dzierżawnego. Jest jedyną osobą ubiegającą się o wydzierżawienie gruntu
wymienionego w projekcie uchwały. Wnioskowany do dzierżawy grunt obejmuje teren
użytkowany rolniczo.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 785 został poddany pod głosowanie
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 785).
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
NIEOBECNI (1)
Stanisław Mięczakowski
19) wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 786)
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości dotyczy wyrażenia zgody na
wydzierżawienie gruntu gminnego położonego w Szybowicach na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy tego gruntu - aktualna umowa dzierżawy obowiązuje do dnia 30.09.2021 r.
Dotychczasowy dzierżawca użytkuje grunt od 2018 roku. Nie posiada zaległości z tytułu
czynszu dzierżawnego. Jest jedyną osobą ubiegającą się o wydzierżawienie gruntu
wymienionego w projekcie uchwały. Wnioskowany do dzierżawy grunt obejmuje teren
użytkowany rolniczo.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 786 został poddany pod głosowanie
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 786).
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
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ZA (4)
Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
NIEOBECNI (1)
Stanisław Mięczakowski
20) wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 787)
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości dotyczy wyrażenia zgody na
wydzierżawienie gruntu gminnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej w Prudniku na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy tego gruntu.
Dotychczasowy dzierżawca użytkuje grunt od 2018 roku. Nie posiada zaległości z tytułu
czynszu dzierżawnego. Jest jedyną osobą ubiegającą się o wydzierżawienie gruntu
wymienionego w projekcie uchwały. Wnioskowany do dzierżawy grunt obejmuje teren pod
garażem blaszanym oraz miejscem postojowym.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 787 został poddany pod głosowanie
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 787).
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
NIEOBECNI (1)
Stanisław Mięczakowski
21) zmieniającej uchwałę 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 788)
Rada Miejska w Prudniku wyraziła zgodę na przystąpienie
i realizację projektu pn. „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. Obecnie wniosek projektowy zostaje
zmieniony w ten sposób, że zmianie ulega sposób wniesienia wkładu własnego. Działania
projektowe i wartość projektu pozostają niezmienione.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 788 został poddany pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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 788).
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
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NIEOBECNI (1)
Stanisław Mięczakowski

22) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka (druk nr 789)
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały druk nr 789 został poddany pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka
i Moszczanka (druk nr 789).
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Josel Czerniak, Andrzej Gajewski, Marcin Krasoń, Katarzyna Rożek
NIEOBECNI (1)
Stanisław Mięczakowski
7. Sprawy bieżące komisji, zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad – posiedzenie zakończono.
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Josel Czerniak
Przygotował(a): Joanna Chilińska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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