INFORMACJA
z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Prudniku od czerwca do grudnia
2007 r.

W omawianym okresie odbyło się 10 sesji Rady Miejskiej, na których
podjęto ogółem 95 uchwał.
Uchwalone przepisy gminne regulowały sprawy związane z funkcjonowaniem
Rady Miejskiej, Burmistrza, Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych
i jednostek pomocniczych gminy.
Podjęte uchwały dotyczyły m innymi :
- funkcjonowania Rady Miejskiej – 3 uchwały,
- gospodarki finansowo – budŜetowej – 30 uchwał,
- oświaty – 4 uchwały,
- spraw organizacyjnych Urzędu Miejskiego – 8 uchwał,
- drogownictwa – 3 uchwały,
- spraw związanych z wyborami – 6 uchwał,
- gospodarowania mieniem komunalnym – 19 uchwał,
- spraw róŜnych – 17 uchwał.
Uchwalane były równieŜ roczne i wieloletnie plany i programy – 5 uchwał.
Realizacja uchwał przedstawia się w sposób następujący:
I Uchwały dotyczące Rady Miejskiej podjęte były w sprawach:
- stwierdzenia wygaśnięcia w okręgu wyborczym Nr 3

mandatu radnego

Krzysztofa Womperskiego w skutek zrzeczenia się mandatu,
- obsadzenia mandatu radnego w osobie Mirosława Banasia tj. kandydata z tej
samem listy, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w tym okręgu,
- zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady.
Uchwały są zrealizowane.
II. Uchwały dotyczące gospodarki finansowo – budŜetowej
Do zrealizowanych naleŜą uchwały:
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- w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2007 polegających na zwiększeniu
i zmniejszeniu budŜetu po stronie dochodów i wydatków w róŜnych działach
klasyfikacji budŜetowej – 12 uchwał,
- w sprawie zmian w wydatkach na realizację wieloletnich programów
inwestycyjnych – 6 uchwał,
- w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. – 1 uchwała.
Do realizacji w ciągu 2008 roku pozostają uchwały:
- w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy. BudŜet stanowi podstawę do realizacji
zadań gminy. Ustalił on m. innymi

dochody i wydatki budŜetowe, limit

wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, dotacje dla zakładu
budŜetowego i

instytucji kultury. Integralną częścią budŜetu jest plan

przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
BudŜet przekazano do realizacji

wydziałom i jednostkom organizacyjnym

gminy,
- w sprawie wydatków budŜetu gminy, które w 2007 r. nie wygasły z upływem
roku, związanych z realizacją: przebudowy Domu Kultury w Prudniku,
przebudowy byłego Domu Włókniarza, budowy oświetlenia w Wierzbcu, planu
zagospodarowania przestrzennego Piorunkowic,
- w sprawie podatków i opłat lokalnych podjęte 3 uchwały, określiły wysokość
stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz zmiany
wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków.
Uchwały jako prawo miejscowe zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
- w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego na działalność Stowarzyszenia
„Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów i Prudnik”,
- w sprawie udzielenia poŜyczki dla Województwa Opolskiego na projekt
e-urząd dla mieszkańców Opolszczyzny.
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Na bieŜąco realizowane są uchwały:
- związane z zarządzeniem poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz
wyznaczeniem inkasentów i określeniem wynagrodzenia za inkaso,
- wprowadzająca zmiany w procedurze uchwalania budŜetu ,
- określająca zasady udzielania dotacji na prace remontowe przy obiekcie
wpisanym do rejestru zabytków,
- ustalająca opłaty od wniosku o wpis i jego zmianę do ewidencji działalności
gospodarczej.
III. W sprawach związanych z oświatą podjęto 4 uchwały tj.
- uchwalono obowiązujący w 2008 r. regulamin określający wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
Realizując uchwałę dostosowano wynagrodzenia nauczycieli do zapisów
regulaminu.
Do bieŜącej realizacji uchwalono:
- Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance,
- zmiany do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
dla uczniów naszej gminy,
- warunki i sposób przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
IV. Uchwały związane z pracą Urzędu Miejskiego i jednostek gminy
Do zrealizowanych naleŜą uchwały podjęte w sprawach:
- odwołania i powołania Skarbnika Gminy,
- powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji w Urzędzie Miejskim,
- powiadomienia o obowiązku złoŜenia oświadczenia lustracyjnego Skarbnika i
Sekretarza Gminy,
- upowaŜnienia Burmistrza Prudnika do zawarcia umowy dotacji z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania
„Ochrona zabytkowego Parku Miejskiego ”.

3

Do stosowania na bieŜąco przewidziane są uchwały wprowadzające zmiany
do:
-

Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakresie dodania do obiektów

administrowanych przez jednostkę boiska sportowego w Szybowicach,
- zasad przyznawania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowej.
V. Kolejna grupa przepisów podjętych przez Radę stanowią regulaminy,
plany, programy przewidziane do bieŜącej realizacji.

Do nich naleŜą

uchwały:
- w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie – 2 uchwały,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
lata 2008 – 2010,
- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku,
- w sprawie programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.
VI. W sprawach związanych z administrowaniem drogami Rada uchwaliła:
- strefy płatnego parkowania, wysokość stawek opłaty parkingowej oraz sposób
jej poboru. Uchwała jest w trakcie realizacji. Aktualnie ogłoszono przetarg
nieograniczony na zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych parkingów.
- zaliczenie dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych – 2 uchwały, które
zostały wykonane.
VII Kilkakrotnie tematem uchwał Rady było wyraŜenie opinii w sprawie
lokalizacji ośrodka gier dla róŜnych podmiotów gospodarczych.
Opinie Rady były negatywne.
VIII. W sprawach wyborów podjęto 6 uchwał:
- wybrano ławników sądowych do Sądu Rejonowego, Sądu Okręgowego i Sądu
Pracy na kadencję 2008 – 2011,
- utworzono dodatkowe obwody głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP.
Uchwały są zrealizowane.
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IX. W grupie pozostałych uchwał znalazły się:
- dwie uchwały podjęte w związku z prywatyzacją Spółki Gminnej
„TORKONSTAL”.

Prywatyzacja

zakończyła

się

podpisaniem

umowy

notarialnej w dniu 17 października 2007 r. z Firmą Usługowo – Handlowo –
Produkcyjną „JARECKI” Sp. z o.o., która nabyła udziały spółki,
- dwie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na utworzenie na terenie miasta
podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. Sprawa podstrefy jest w trakcie
realizacji. ZłoŜone zostały wnioski do WSSE „Invest-Park” Spółka z o.o.
w sprawie włączenia do obszarów strefy terenów połoŜonych w gminie Prudnik.
- uchwała realizowana w 2008 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt
na terenie gminy,
- zmiany minimalnych stawek czynszów najmu za lokale uŜytkowe stanowiące
własność gminy - uchwała przewidziana do realizacji na bieŜąco,
-wykonana została uchwała w sprawie pozytywnej opinii dla Nadleśnictwa
Prudnik o uznaniu lasów za ochronne.
X. Uchwały dot. gospodarowania mieniem gminnym
W sprawach gospodarowania mieniem komunalnym podjęto 19 uchwał.
Sprawy ostatecznie załatwione:
- wydzierŜawienie dwóch nieruchomości dotychczasowym dzierŜawcom,
- obciąŜenie nieruchomości w Łące Prudnickiej słuŜebnością przejazdu i
przechodu.
Przygotowano do sprzedaŜy:
- działkę nr 1567/140 przy ul. Polnej Bloki w Prudniku. Wyłoniono nabywcę tej
nieruchomości w drodze przetargu,
- działkę nr 556/2 w Szybowicach – w pierwszym przetargu nie wyłoniono
nabywcy,
-23 działki pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ul. Asnyka w Prudnikuogłoszono przetargi.
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Trwa procedura przygotowania do zbycia:
- garaŜu przy ul. Krzywej 3 – ustalono cenę,
- działki nr 388/2 w Szybowicach - ustalono geodezyjnie granice działki,
- działki nr 464/2 w Szybowicach – ustalono geodezyjnie granice działki,
- 2 działek pod zabudowę garaŜową przy ul. Soboty w Prudniku – wykonano
prace geodezyjne i ustalono ceny,
- działki pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Skowrońskiego w Prudnikudziałkę wydzielono geodezyjnie,
- działki nr 367/90 przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku (bez dojazdu do
drogi publicznej) – działkę oszacowano.
W realizacji pozostaje równieŜ:
- uchwała w sprawie nabycia części działki nr 351/1 w Łące Prudnickiej na
poszerzenie drogi gminnej. Wykonano podział działki,
- uchwała w sprawie nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na utworzenie
podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej .- wykupiono
dotychczas 3 nieruchomości,
- uchwała w sprawie nabycia gruntu przy ul. Jesionowej pod cmentarz
komunalny. Wykonano prace geodezyjne i oszacowano nieruchomość,
- uchwała w sprawie nabycia od Powiatu Prudnickiego działki nr 1828/336 na
zapleczu

ul. Armii Krajowej w Prudniku. W Starostwie Powiatowym trwa

procedura zbycia działki.
- uchwała w sprawie przedłuŜenia uŜytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej.
W ciągłej realizacji znajduje się uchwała w sprawie zasad sprzedaŜy lokali
mieszkalnych ich najemcom, zmieniona m.in. uchwałą z 27 listopada 2007r.
Realizując uchwałę w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego wykonany
został plan urządzenia cmentarza. Zadanie do realizacji w roku bieŜącym.

Sporządziła : Barbara Muszyńska
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