
UCHWAŁA NR XXVI/199/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) w związku 
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) 
Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1.   Rada Miejska w Prószkowie, po rozpatrzeniu petycji z dnia 8 grudnia 2016 r., wniesionej przez 
mieszkańców miejscowości Winów w dniu 14 grudnia 2016 r.

- rozpatruje wymienioną petycję negatywnie.

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania przedstawiciela mieszkańców wnoszących 
petycję o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Klaudia Lakwa
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/199/2017

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 24 lutego 2017 r.

Uzasadnienie

W dniu 14 grudnia 2016 r. mieszkańcy sołectwa Winów wnieśli do Rady Miejskiej w Prószkowie petycję
wyrażającą sprzeciw w stosunku do uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie nr XXII/166/2016 w sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości przekraczającej 3.500.000 zł
do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Prószkowie, podnosząc, że jej wprowadzenie przyczyni się do podwyższenia cen za użytkowanie wody i
kanalizacji po przyłączeniu sołectwa Winów do miasta Opola.

Z dniem 1 stycznia 2017r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w
sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz
zmiany nazwy gminy (Dz.U. poz. 1134), na mocy którego obszar dotychczasowego sołectwa Winów został
włączony w granice administracyjne Miasta Opola. Wraz ze wskazaną datą zaspokojenie podstawowych potrzeb
wspólnoty na terenach objętych zmianą terytorialną, w tym w zakresie spraw dot. wodociągów i zaopatrzenia w
wodę, kanalizacji, a także usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, stało się ustawowym obowiązkiem
Gminy Opole. W związku z powyższym gmina Prószków w oparciu o obowiązujące przepisy i z
uwzględnieniem zaistniałych okoliczności zadeklarowała gotowość odpłatnego przekazania Gminie Opole
całości będącego jej własnością mienia publicznego znajdującego się na obszarze ówczesnego sołectwa Winów.
Wskazać należy, że udział w tworzeniu przedmiotowego majątku mieli wszyscy mieszkańcy gminy Prószków,
stąd nieuzasadnionym ekonomicznie, jak również pozostającym w sprzeczności z ideą gminnego dobra
wspólnego, było by przekazanie bezpłatne, o które wnosiła gmina Opole.

Prezydent Opola nie ustosunkował się jednak do przedstawionych propozycji rozwiązania kwestii
przejęcia mienia służącego zaspokajaniu podstawowych potrzeb wspólnoty, mimo realnego zagrożenia
pozbawienia mieszkańców dotychczasowego sołectwa Winów dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
po dniu 1 stycznia 2017r. Po kolejnych inicjatywach Gminy Prószków (m.in. przedstawieniu gminie Opole

oferty taryfowej na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, która także
została odrzucona) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jako Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, w której jedynym udziałowcem jest gmina Prószków, zawarła porozumienie ze spółką
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. na dzierżawę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej położonej na
terenie Winowa. Poprzez to umożliwiono Gminie Opole realizację zadania własnego dotyczącego
zaopatrywania mieszkańców w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także wprowadzenie jednolitej
stawki za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie miasta i terenów przyłączonych (zgodnie z informację
Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie zawartą w piśmie
nr ZGKiM/PZ/211/2017 z dnia 03.02.2016r.). Zgodnie z danymi publikowanymi przez Wodociągi i Kanalizacja
w Opolu Sp. z o.o. cena za odprowadzenie 1 m3 ścieków bytowych kształtuje się na poziomie 5,25 zł netto tj.
5,67 zł brutto. Z kolei cena za 1 m3 dostarczonej wody (wykorzystywanej do spożycia lub na cele socjalno-
bytowe) wynosi 3,30 zł netto tj. 3,56 zł brutto.

W zaistniałych okolicznościach faktycznych argumentacja mieszkańców Winowa wyrażona w petycji z
dnia 08.12.2016r., zgodnie z którą skutkiem wniesienia przez Burmistrza Prószkowa prawa własności sieci
kanalizacji sanitarnej położonej na terenie Winowa jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie Sp. z o.o. będą wyższe ceny za użytkowanie
kanalizacji, okazuje się bezpodstawna.

Jednocześnie wyjaśnić należy, iż powołana w petycji uchwała Rady Miejskiej jest jedynie wyrażeniem
opinii w sprawie przekazania prawa własności rzeczowego majątku trwałego w postaci sieci kanalizacji
sanitarnej położonej na terenie miejscowości Winów w gminie Prószków jako wkładu niepieniężnego (aportu)
do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Prószkowie, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w/w Spółki. Ponadto Wojewoda
Opolski nie wydał w trybie art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
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poz. 446 ze zm.) orzeczenia stwierdzającego nieważność uchwały w części lub całości jako sprzecznej z
prawem.

W przedstawionym stanie rzeczy petycja nie zasługuje na uwzględnienie.
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