Projekt z dnia 23.09.2014
Druk nr 395
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UCHWAŁA Nr /2014
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 03 października 2014 r.
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Prószkowie
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012
r. poz 406 z późniejszymi zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje:
§1
Ośrodkowi Kultury i Sportu w Prószkowie nadaje się Statut o treści jak w
załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc Statut Ośrodka Kultury i Sportu nadany Uchwałą Nr XIII/96/2007
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przekształcenia
Gminnego Ośrodka Kultury w Prószkowie w Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie
i stanowiący załącznik do tej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§3
Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Prószkowie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Radca Prawny /-/
Eugeniusz Kowaluk
ul. Kościuszki 3a/24
48-300 Nysa
Tel. 606296998

Burmistrz
/-/
Róża Malik

Zał. do uchwały nr ……/2014
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3
października 2014 r. sprawie nadania
statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w
Prószkowie
S TATUT
Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie zwany również dalej O. K. I. S. lub
„Ośrodek” jest samorządową instytucją kultury, utworzoną Uchwałą Nr XV/106/96
Rady Gminy w Prószkowie z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie utworzenia
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, przekształconą Uchwałą Nr XIII/96/2007 Rady
Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przekształcenia
Gminnego Ośrodka Kultury w Prószkowie w Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie
i działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.z późniejszymi zmianami).
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406).
3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. Z 2012
r. poz. 642 z późniejszymi zmianami).
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z dnia 24
września 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami).
5. Niniejszego Statutu.

§2
1. O. K. I S. jest formą działalności kulturalnej w rozumieniu art. 2 Ustawy z
dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej i prowadzenie tej działalności jest jej podstawowym celem
statutowym.
2. W strukturze O.K.I.S. funkcjonuje biblioteka publiczna.
3. O.K.I.S. nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. ust. 2 ustawy
wymienionej w ust. 1.
4. O.K.I.S. swoją działalnością obejmuje całą gminę Prószków może również
prowadzić swoją działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza granicami
kraju.
5. Siedziba O.K.I.S. w tym także biblioteki mieści się w Prószkowie przy ul.
Daszyńskiego 6.

6. O. K. I S. może tworzyć oddziały, filie lub punkty biblioteki publicznej w
poszczególnych miejscowościach gminy.
7. Organizatorem O. K. I S. jest gmina Prószków
§3
Bezpośredni nadzór nad O.K.I.S. sprawuje Burmistrz Prószkowa , z wyjątkiem
spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady Miejskiej
§4
O.K.I.S. używa pieczęci z nazwą Ośrodka w pełnym brzmieniu i adresem
siedziby.
§5
O. K. I. S. jest instytucją posiadająca osobowość prawną, która prowadzi
gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury
II. CEL I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
§6
Podstawowym celem i zadaniem O. K. I S. jest zapewnienie mieszkańcom
gminy możliwości korzystania z dóbr kultury.
§7
O.K.I.S. prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu,
upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury w szczególności przez:
1. Organizowanie wystaw artystycznych, przedstawień teatralnych, koncertów i
projekcji filmów.
2. Organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych.
3. Prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych i kół zainteresowań, zespołów
tanecznych, muzycznych i folklorystycznych.
4. Edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę.
5. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.
6. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i
artystycznego.
7. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań
kulturalnych.
§8
1. Funkcjonująca w strukturze O.K.I.S. biblioteka publiczna służy
zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych
społeczeństwa gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
2. Do zadań biblioteki należy:
a. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów
bibliotecznych.

b. Udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej o
zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a
także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.
c. Prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo –
badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej.
d. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie
wymiany między bibliotecznej.
e. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych
mieszkańcom gminy.
f. Współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie
rozwijania czytelnictwa i zaspokajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych
mieszkańców gminy.
g. Tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i
faktograficznych.
h. Organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami, służących
popularyzacji książki, sztuki i nauki, a także upowszechnianie dorobku kulturalnego
gminy.
§9
O.K.I.S. może - na zasadach określonych przepisami - realizować inne zadania
i formy, a w szczególności:
Organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, festyny, plenery itp.
1. Prowadzić ogniska artystyczne.
2. Świadczyć usługi plastyczne, muzyczne, nagłośnieniowe i inne.
3. Prowadzić wypożyczalnię
sportowego i turystycznego.

sprzętu

audiowizualnego,

muzycznego,

4. Realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe).
5. Organizować przedsięwzięcia kulturotwórcze, imprezy kulturalne
uwzględniające specyfikę regionu i wzbogacające ofertę turystyczną gminy.
6. Prowadzić współpracę z zagranicznymi ośrodkami kultury , nauki i sportu.
III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
§10
Ośrodek samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.
§11
1. Działalnością O. K. I. S. kieruje dyrektor.
2. Dyrektor kieruje jednoosobowo działalnością Ośrodka i reprezentuje go na
zewnątrz.
3. Dyrektora ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Prószkowa zgodnie z ustawą z

dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
4. Burmistrz Prószkowa w stosunku do dyrektora wykonuje uprawnienia pracodawcy
w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
5. Ustala się jedno stanowisko zastępcy dyrektora O. K. I. S. którego zatrudnia
dyrektor. Dyrektor w stosunku do zastępcy dyrektora wykonuje czynności z zakresu
prawa pracy.
§ 12
Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin
organizacyjny sporządzony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora.
§ 13
1. Ośrodek zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracji i
obsługi według własnych potrzeb.
2. W stosunku do zatrudnionych pracowników dyrektor jest kierownikiem
zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy .
IV. MAJĄTEK I FINANSE
§ 14
1. Działalność O.K. I. S. finansowana jest z dotacji otrzymywanych od
organizatora , środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych w formie
darowizn oraz innych źródeł.
2. O. K. I. S. prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i rozlicza się z
budżetem gminy na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.
3. Dyrektor O.K.I.S. samodzielnie dokonuje zmian w planie finansowym, które
nie powodują zmiany wysokości dotacji.
§ 15
1. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z
uwzględnieniem wysokości rocznej dotacji przyznanej na działalność przez
organizatora.
2. Dyrektor O.K.I.S. corocznie w terminie 3 miesięcy po dniu bilansowym
przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za rok kalendarzowy.
Sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organizatora.
3. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zysk netto zwiększa fundusz O.K.I.S.
przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat w latach następnych.
§ 16
Za całokształt działalności O. K. I. S. w tym także za gospodarkę finansową
odpowiada dyrektor.
§ 17
Ośrodek może pobierać opłaty za swoje usługi, a wpływy przeznaczać na działalność

statutową.
§ 18
1.Ośrodek użytkuje obiekty wskazane przez Organizatora.
2. Wskazanie obiektów, w których prowadzona jest działalność Ośrodka następować
będzie w drodze porozumienia między Organizatorem a Ośrodkiem.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19
Statut Ośrodka nadaje Rada Miejska w Prószkowie
§ 20
Statut wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Rady Miejskiej w
Prószkowie

WOR.0006.72.2014.ORM

Projekt z dnia 12.09.2014
Druk nr 396

UCHWAŁA Nr ....../2014
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia ......…2014
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje:
§1
Ulicy, stanowiącej nieruchomość, działkę nr 1542 z km. 12 obrębu Prószków będącej własnością
Gminy Prószków, określonej w załączniku do uchwały nadaje się nazwę: „Leśna".
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia og ł o s z e n i a

w

Dzienniku

U r z ę d o w y m Województwa Opolskiego.

Radca Prawny /-/
Eugeniusz Kowaluk
ul. Kościuszki 3a/24
48-300 Nysa

Burmistrz
/-/
Róża Malik

Uzasadnienie do uchwały w sprawie nadania nazw ulicy
Z uwagi na to, iż zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego m. Prószków tereny
położone przy działce nr 1542 stanowiącą drogę gminną są terenami przeznaczonymi pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, oraz mieszkaniowe wraz z usługami, inwestorzy
realizujący inwestycje budowlane powinni mieć możliwość uregulowania spraw związanych z
meldunkiem oraz nadaniem numeru porządkowego dla nieruchomości. Dlatego został złożony
wniosek przez mieszkańców o nadanie nowej nazwy ulicy : Leśna.

Burmistrz
/-/
Róża Malik

WOR.0006.73.2014.ORM

Projekt z dnia 24.09.2014 r.
Druk nr 397

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art.12 § 1,4,10,11,12,13 ustawy z dnia 5 stycznia 201lr. - Kodeks wyborczy / Dz.U.Nr
21 poz 112 ze zm./ oraz art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U
z 2013r. poz.594 ze zm/ na wniosek Burmistrza Prószkowa Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co
następuje:

§ 1.
1. Tworzy się obwód Nr 10 w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, przy ul. Zamkowej 2 i 8, celem
przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

2. Granice obwodu odpowiadają granicy terytorialnej Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.
3. Siedzibą obwodowej komisji wyborczej jest Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie.
§ 2.
Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Opolu.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 4.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz
poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Radca Prawny /-/
Eugeniusz Kowaluk
ul. Kościuszki 3a/24
48-300 Nysa

Burmistrz
/-/
Róża Malik

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz
w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
W związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do samorządu terytorialnego,
Rada Miejska, w drodze uchwały, na wniosek burmistrza, tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie
opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale
zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej
15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek
osoby kierującej daną jednostką.
W odniesieniu do Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie znajdującym się na terenie miasta
Prószków zachodzi koniecznosć utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Zgodnie z informacją z Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Prószkowie na dzień
23 września 2014 r. liczba przebywajacych w Domu Pomocy Społecznej wyborców wynosi 96.

Burmistrz
/-/
Róża Malik

WOR.0006.74.2014.ORM

Projekt z dnia 24.09.2014 r.
Druk nr 398

UCHWAŁA Nr ……..
RADY MIEJSKIEJ w PRÓSZKOWIE
z dnia …………………………
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/229/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia z
dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzew stanowiących
szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 44 ust. 1, 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. , poz. 627) - Rada Miejska Prószkowa uchwala, co
następuje:
§1
§ 1. Uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 lutego 2005 r. Nr XXIX/229/2005 w
sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi
wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza, zmienia się w następujący sposób:
1) w § 1 ust. 1 pkt 1 skreśla się zapis :
„135 drzew”
i wpisuje się w to miejsce zapis :
„132 drzewa”
2) w § 1 ust. 1 pkt 2 skreśla się zapis :
„139 drzew”
i wpisuje się w to miejsce zapis :
„136 drzewa”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Radca Prawny /-/
Eugeniusz Kowaluk
ul. Kościuszki 3a/24
48-300 Nysa

Burmistrz
/-/
Róża Malik

UZASADNIENIE
Na terenie Gminy Prószków utworzono w dniu 15 lutego 2005 r. pomnik przyrody drzew
stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrz. Pomnik
utworzono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XXIX/229/2005 z 15 lutego
2005 r. Część drzew objętych ochroną prawną zamarło i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Rosną w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni. Obumarłe drzewa zagrażające
bezpieczeństwu ruchu drogowego to:
- drzewo z gatunku dąb czerwony Quercus rubra o obwodzie pnia na wysokości 130 cm
wynoszącym 209 cm oznaczone w wykonanej inwentaryzacji nr 1
- drzewo z gatunku dąb czerwony Quercus rubra o obwodzie pnia na wysokości 130 cm
wynoszącym 294 cm oznaczone w wykonanej inwentaryzacji nr 3
- drzewo z gatunku dąb czerwony Quercus rubra o obwodzie pnia na wysokości 130 cm
wynoszącym 289 cm oznaczone w wykonanej inwentaryzacji nr 5
- drzewo z gatunku dąb czerwony Quercus rubra o obwodzie pnia na wysokości 130 cm
wynoszącym 264 cm oznaczone w wykonanej inwentaryzacji nr 6
- drzewo z gatunku dąb czerwony Quercus rubra o obwodzie pnia na wysokości 130 cm
wynoszącym 315 cm oznaczone w wykonanej inwentaryzacji nr 10
- drzewo z gatunku dąb czerwony Quercus rubra o obwodzie pnia na wysokości 130 cm
wynoszącym 330 cm oznaczone w wykonanej inwentaryzacji nr 12.
Projekt uchwały uzgodniono z Regionalna Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu (pismo z dnia
16 września 2014 r.)

Burmistrz
/-/
Róża Malik

Projekt z dnia 23.09.2014 r.
Druk nr 399

WOR.0006.75.2014.GG
Uchwała Nr
/……./2014
RADY MIEJSKIEJ w PRÓSZKOWIE
z dnia …………… 2014 roku

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność
gminy oraz ich wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. 594 z późn. zm./ RADA MIEJSKA w PRÓSZKOWIE uchwala,
co następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i obciążania, a także zasady wydzierżawiania oraz
wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
a) gminie – należ przez to rozumieć Gminę Prószków;
b) burmistrzu – należ przez to rozumieć Burmistrza Prószkowa;
c) radzie – należ przez to rozumieć Radę Miejską w Prószkowie;
d) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 z późn. zm.);
e) nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową wraz z jej częściami składowymi oraz
budynki i lokale stanowiące odrębny przedmiot własności;
f) urządzenia infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć drogi oraz wybudowane pod ziemią, na
ziemi albo nad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne,
gazowe i telekomunikacyjne.
3. Zasady zawarte w uchwale stosuje się odpowiednio do części nieruchomości i udziału
w nieruchomości.
§ 2. Upoważnia się burmistrza do samodzielnego nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich
wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony na zasadach określonych w
niniejszej uchwale.
Rozdział II
Zasady nabywania nieruchomości
§ 3. Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości na realizację zadań własnych gminy od
osób fizycznych lub prawnych następuje w drodze umów kupna, zamiany, nieodpłatnego przejęcia oraz
innych form przewidzianych prawem na podstawie zarządzenia burmistrza.
§ 4. Zgody rady wymaga nabycie nieruchomości:
1)w przypadku, gdy zobowiązanie z tytułu nabycia przechodzi na następny rok budżetowy;
2)w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy;
3)niezabudowanej o wartości powyżej 50.000 zł;
4)zabudowanej o wartości powyżej 100.000 zł.
Rozdział III

Zasady zbywania nieruchomości
§ 5. 1. Zbywanie nieruchomości z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w formie: sprzedaży,
oddania w użytkowanie wieczyste i zamiany , następuje na podstawie zarządzenia burmistrza.
2. Przy zbywaniu nieruchomości należy kierować się następującymi kryteriami:
1) lokalizacją zbywanej nieruchomości;
2) przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego;
3) wpływem przewidzianego zagospodarowania zbywanej nieruchomości na rozwój gminy.
3. Zbycie nieruchomości w formie sprzedaży, której wartość wyszacowana przez rzeczoznawcę
majątkowego przekracza 100.000 zł wymaga zgody rady.
§ 6. Darowizny nieruchomości stanowiących własność gminy na cele publiczne mogą być dokonywane
wyłącznie za zgodą rady.
Rozdział IV
Zasady wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości
§ 8. 1. Wydzierżawianiu, a także wynajmowaniu podlegają nieruchomości stanowiące własność gminy, jeżeli
nie zostały wyznaczone do sprzedaży oraz wyznaczone do sprzedaży, które nie znalazły nabywców.
Przedmiotem dzierżawy lub najmu mogą być również nieruchomości przeznaczone na cele publiczne do
czasu ich faktycznego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.
2. Upoważnia się burmistrza do wydzierżawiania oraz wynajmowania nieruchomości stanowiących
mienie gminne na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także gdy po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
3. Przedmiotem dzierżawy oraz najmu może być cała nieruchomość lub jej część.
§ 9. Burmistrz ustala stawki czynszu dzierżawnego oraz najmu w drodze zarządzenia.
Rozdział V
Obciążenia nieruchomości
§ 10. 1. Obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy następować będzie wg zasad określonych
w Kodeksie Cywilnym i ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2013 roku
Nr 707 - j.t. z późn. zm.)
2. Obciążanie nieruchomości może polegać w szczególności na:
a) ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu dla urządzeń infrastruktury technicznej;
b) ustanowieniu hipoteki.
3. Ustanowienie służebności gruntowych i przesyłu nastąpi za wynagrodzeniem. Ustalonym przez
rzeczoznawcę majątkowego na podstawie zarządzenia burmistrza.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Radca Prawny /-/
Eugeniusz Kowaluk
ul. Kościuszki 3a/24
48-300 Nysa

Burmistrz
/-/
Róża Malik

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady
gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego
zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie
stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do
czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
W związku z tym, że uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami jest bardzo dużo, zasadnym jest
podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnych zasad, co spowoduje sprawniejsze i szybsze załatwianie
spraw z tego zakresu.

Burmistrz
/-/
Róża Malik

Projekt z dnia 24.09.2014 r.
Druk nr 400

WOR.0006.76.2014.GG
Uchwała Nr
/……./2014
RADY MIEJSKIEJ w PRÓSZKOWIE
z dnia …………… 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych
mienia

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 32 poz. 191 ze
zm./ RADA MIEJSKA w PRÓSZKOWIE uchwala, co następuje:
§1
Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia,
o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o
samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 32 poz. 191 ze zm./,
w następującym składzie:
1.
2.
3.
4.

Katarzyna Szylar – Przewodniczący Komisji
Monika Czech – Członek Komisji
Anna Zawisza – Członek Komisji
Rafał Kiełbasa – Członek Komisji
§2

Traci moc uchwała nr XV/113/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lutego 2012 roku
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych
mienia.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Prószkowie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny /-/
Eugeniusz Kowaluk
ul. Kościuszki 3a/24
48-300 Nysa

Burmistrz
/-/
Róża Malik

Skarbnik Gminy
/-/
Dorota Staniów

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o
samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych gminy przedstawiają spisy
inwentaryzacyjne mienia, które sporządza Komisja Inwentaryzacyjna powołana przez rade gminy.
Spisy są podstawą do wydania przez Wojewodę decyzji stwierdzającej nabycie przez gminę z mocy
prawa nieruchomości Skarbu Państwa.
W związku ze zmianą miejsca pracy jednego z członków Komisji Inwentaryzacyjnej
powołanej do sporządzenia ww. spisów inwentaryzacyjnych mienia, konieczne jest dokonanie
zmiany i powołania jej w nowym składzie osobowym.
Burmistrz
/-/
Róża Malik

Projekt z dnia 24.09.2014 r.
Druk nr 401

WOR.0006.77.2014.GG

Uchwała Nr /……./2014
RADY MIEJSKIEJ w PRÓSZKOWIE
z dnia …………… 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż garażu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ RADA MIEJSKA w PRÓSZKOWIE uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na sprzedaż garażu nr 2 o powierzchni 14,30 m2, położonego na działce
oznaczonej numerem 1229/238 z ark.m. 1 o powierzchni 0,0325 ha, dla której w Sądzie
Rejonowym w Opolu prowadzona jest księga wieczysta KW nr OP1O/00103713/8 wraz z udziałem
w nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela ww.
nieruchomości.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RadcaPrawny
prawny/-/
Radca
/-/ Kowaluk
Eugeniusz
Mgr
Dąbrowski
ul.Andrzej
Kościuszki
3a/24
48-300 Nysa

Burmistrz
/-/
Róża Malik

Skarbnik Gminy
/-/
Dorota Staniów

Uzasadnienie
Współwłaściciel ww. nieruchomości złożył wniosek, w którym wyraża chęć zakupu garażu nr 2,
stanowiącego własność Gminy Prószków.
W związku z ustawą o samorządzie gminnym artykuł 18 ust. 2 pkt. 9 lit a:
art. 18 ust. 2 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
9)podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady
gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają
kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych
czynności wyłącznie za zgodą rady gminy

W związku z powyzszym zgoda Rady jest wymagana.
Burmistrz
/-/
Róża Malik

Projekt z dnia 24.09.2014 r.
Druk nr 402

WOR.0006.78.2014.GG
Uchwała Nr
/……./2014
RADY MIEJSKIEJ w PRÓSZKOWIE
z dnia …………… 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ RADA MIEJSKA w PRÓSZKOWIE uchwala,
co następuje:
§1
W uchwale Nr XLI/336/2014 z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie ustanowienia służebności
przesyłu w tabeli zamieszczonej w § 1 ust. 1 skreśla się L.p. 11 dotyczącą działki nr 766/278 o
powierzchni 0,7043 ha z k.m. 1, obręb Boguszyce, zapisanej w księdze wieczystej KW nr
OP1O/00076865/9.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Prószkowie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RadcaPrawny
prawny/-/
Radca
/-/
Eugeniusz Kowaluk
Mgr
Dąbrowski
ul.Andrzej
Kościuszki
3a/24
48-300 Nysa

Burmistrz
/-/
Róża Malik

Skarbnik Gminy
/-/
Dorota Staniów

Uzasadnienie
Przedmiotowa działka stanowi drogę publiczną i na tą działkę zostanie wydana decyzja
dotyczącą umieszczenia urządzenia obcego nie związanego z funkcjonowaniem drogi, zgodnie z
uchwałą nr XV/173/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 września 2004 roku w sprawie
ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.
W związku z powyższym wymagana jest zmiana ww. uchwały w tym zakresie.
Burmistrz
/-/
Róża Malik

Projekt z dnia 24.09.2014 r.
Druk nr 403

WOR.0006.79.2014.GG
Uchwała Nr /……./2014
RADY MIEJSKIEJ w PRÓSZKOWIE
z dnia …………… 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz.U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ w związku z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /j.t. Dz.U. z
2013 r. poz. 687 ze zm./ RADA MIEJSKA w PRÓSZKOWIE uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Górkach, oznaczonej
numerem działki 1174/264 z arkusza mapy 4 o powierzchni 0,0146 ha, dla której w Sądzie
Rejonowym w Opolu prowadzona jest księga wieczysta OP1O/00022496/8.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca prawny
/-/
Mgr Andrzej Dąbrowski
Burmistrz
/-/
Róża Malik

Skarbnik Gminy
/-/
Dorota Staniów

Uzasadnienie
Właściciel nieruchomości gruntowej położonej w Górkach, oznaczonej numerem działki
1174/264 z arkusza mapy 4 o powierzchni 0,0146 ha, która została wydzielona w toku
postępowania o przejęcie z mocy prawa części nieruchomości na rzecz Gminy Prószków
na potrzeby realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Kwiatowa w
miejscowości Górki, złożył wniosek o nabycie przez Gminę Prószków przedmiotowej
nieruchomości.
Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 687 ze
zm./ „jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego
wykorzystania na dotychczasowe cele, właściwy zarządca drogi jest obowiązany do nabycia, na
wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu
Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego tej części nieruchomości.”
W związku z ustawą o samorządzie gminnym artykuł 18 ust. 2 pkt. 9 lit a:
art. 18 ust. 2 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
9)podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy
jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne
umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych
czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

Zatem zgoda Rady jest wymagana.
Burmistrz
/-/
Róża Malik

Projekt z dnia 24.09.2014 r.
Druk nr 404

WOR.0006.80.2014.GG
UCHWAŁA NR…………..
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia……………….

w sprawie zmiany Uchwały NR XLI/330/2014. Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada
Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:
§1.
Uchwałę NR XLI/330/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r.. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zmienia się w następujący sposób:
1. W § 2 ust. 1 pkt.3) po lit. j) „odpady zielone” dodaje się zdanie: „zgodnie z regulaminem w
sprawie świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Prószkowie, stanowiącym załącznik do uchwały.”
2. W § 3 ust. 1, pkt. 6) po słowach „proporcjonalnie do ilości osób” dodaje się zapis „ 2 razy w
miesiącu”.
3. W § 3 ust. 2 w pkt 1), lit g) po wyrazach „proporcjonalnie do ilości osób” dodaje się zapis „-raz
w miesiącu”
4. W §3 ust. 2, w pkt 2) po wyrazach „odbywać się będzie” dodaje się zapis „-raz w miesiącu”.
§2.
Wprowadza się załącznik do Uchwały NR XLI/330/2014. Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4
lipca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi , „Regulamin w sprawie świadczenia usług przez Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prószkowie” o treści jak w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 3.
Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Radca Prawny /-/
Burmistrz
Eugeniusz Kowaluk
/-/
Róża Malik
ul. Kościuszki 3a/24
48-300 Nysa

Załącznik do uchwały nr…..
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia………
REGULAMIN
W sprawie świadczenia usług przez
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Prószkowie
§1
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Prószkowie- zwanego dalej PSZOK.
2. PSZOK na terenie gminy Prószków zlokalizowany jest w miejscowości Prószków, ul.
Daszyńskiego 13a, 46-060 Prószków.
3. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych,
oznakowanych pojemnikach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.
4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
5. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z
wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.
6. Odpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są do PSZOK
nieodpłatnie.
7. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego
Regulaminu.
§2
1. W PSZOK nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych.
2. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone
innymi odpadami.
3. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Prószków z nieruchomości
zamieszkałych, po okazaniu dokumentu, z którego wynika, że osoba jest objęta systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Prószków.
4. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich
kontenerach pod nadzorem pracownika.
§3
1. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące
frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Prószków:
Rodzaj odpadów komunalnych
szkło (kolorowe i bezbarwne)
papier
opakowania wielomateriałowe
tworzywa sztuczne
metale
meble i odpady wielkogabarytowe
przeterminowane lekarstwa i chemikalia
zużyte akumulatory, baterie
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
odpady ulegające biodegradacji w tym odpady

Ilość odpadów
nielimitowane

opakowaniowe ulegające biodegradacji
odpady zielone
zużyte opony dla pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 tony
odpady budowlano- remontowe i rozbiórkowe

4 sztuki od
gospodarstwa raz na
rok
100 kg jednorazowo

§4
1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:
• Poniedziałek, wtorek i czwartek od 10 do 14;
• Środa i piątek od 13 do 17;
• W każdą 3-cią środę miesiąca PSZOK czynny jest od 13 do 19.
§5
1. Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione w §3 niniejszego
Regulaminu.
§6
1. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy istnieje
uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi
w gospodarstwie domowym, z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Prószków.
Przyjęcie takich odpadów będzie możliwe jedynie po złożeniu oświadczenia określającego
pochodzenie odpadów. Złożenie nieprawdziwego
oświadczenia będzie skutkowało
zawiadomieniem odpowiednich organów.

§7
1. Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK lub
pod numerami telefonu 77 40 13 723, 77 46 48 073.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 6r ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013
r. poz. 1399 ze zm.), Rada gminy określi, w drodze uchwały akt prawa miejscowego, szczegółowy
sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilości odpadów
komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów
komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
W związku z skargą Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie Nr
XLI/330/2014 z dnia 4 lipca 2014 r. zaistniała potrzeba wprowadzenia zmian w w/w uchwale,
zgodnie z wskazaniem przez Wojewodę Opolskiego.
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UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE
z dnia 06 października 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. tj. z 2013 r., poz. 59, 2013 r. poz. 645, 2013 r. poz. 1318, 2014 poz. 379), oraz art. 4 ustawy z
dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. tj. 2010 r. Nr 80,
poz. 526,2010 r. Nr 127, poz. 857, 2011 r. Nr 234 poz. 1385, 2011 r. Nr 139, poz. 814, 2011 Nr. 207,
poz. 1230, 2012 poz. 354, 2013 poz. 193, 2013 poz. 1609, 2014 poz. 379 oraz art. 211, 212, 235,
236
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
2009
r.
o
finansach
publicznych
( Dz. U. tj. z 2013, poz. 885, 2013 poz. 938, 2013 poz. 1646, 2014 poz. 379, 2014 poz. 911) Rada
Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

§1
W uchwale Nr XXXV/273/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Prószków na rok kalendarzowy 2014 wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów budżetu stanowiącymi
załączniki 1, 2 i 3 do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg zadań stanowiącym załącznik nr 7
do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Radca prawny
/-/
Mgr Andrzej Dąbrowski
Skarbnik gminy
/-/
Dorota Staniów

Burmistrz
/-/
Róża Malik

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 152.000,00 zł
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 152.000,00 zł
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 3.000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3.000,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola – o kwotę 3.000,00 zł
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł
ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę
335.000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 335.000,00 zł
Rozdział 80110 Gimnazja – o kwotę 335.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:
Wydatki majątkowe o kwotę 335.000,00 zł
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę
169.000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność o kwotę 74.000,00 zł
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – o kwotę 70.000,00 zł
§ 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego o kwotę 70.000,00 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – o kwotę 4.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:
Wydatki majątkowe o kwotę 4.000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 70.000,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola – o kwotę 70.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:
Wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.000,00 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – o kwotę 10.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:
Wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 15.000,00 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność – o kwotę 15.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:
Wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł
ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 328.500,00
zł
Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 113.000,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – o kwotę 113.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 113.000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 209.000,00 zł
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – o kwotę 5.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.000,00zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – o kwotę 5.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.000,00zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe – o kwotę 15.000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.000,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – o kwotę 63.300,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 63.300,00zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – o kwotę 60.700,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 60.700,00zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność – o kwotę 60.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:
Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 60.000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6.500,00 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska – o kwotę 6.500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:
Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 6.500,00 zł
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 345.500,00
zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 24.000,00 zł
Rozdział 01008 Melioracje wodne – o kwotę 23.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:
Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 23.000,00 zł
Rozdział 01030 Izby rolnicze – o kwotę 1.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:
Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność o kwotę 67.000,00 zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – o kwotę 25.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:
Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 25.000,00 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – o kwotę 42.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:
Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 42.000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 14.000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 14.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:
Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 14.000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 20.000,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 20.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:
Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 81.000,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – o kwotę 12.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:
Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 12.000,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola – o kwotę 3.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:
Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność – o kwotę 66.000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00
Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:
Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 65.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 74.500,00 zł
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – o kwotę 40.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:
Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 40.000,00 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – o kwotę 28.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:
Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 28.000,00 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska – o kwotę 6.500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.500,00zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 65.000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – o kwotę 20.000,00 zł
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o
kwotę 20.000,00 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność – o kwotę 45.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:
Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 45.000,00 zł
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
w tym:
Dział

Rozdział

010

Wydatki majątkowe
PLAN

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

Rolnictwo i łowiectwo

1 470 000

1 470 000

Pozostała działalność

1 470 000

1 470 000

Transport i łączność

3 331 500

3 331 500

60016

Drogi publiczne gminne

3 277 500

3 277 500

60017

Drogi wewnętrzne

54 000

54 000

Gospodarka mieszkaniowa

318 300

318 300

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

318 300

318 300

Działalność usługowa

50 000

50 000

Plany zagospodarowania przestrzennego

50 000

50 000

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

12 500

12 500

Ochotnicze straże pożarne

12 500

12 500

210 400

210 400

9 500

9 500

124 600

124 600

70 000

70 000

01095
600

700
70005
710
71004
754
75412
801

Oświata i wychowanie
80101

Szkoły podstawowe

80104

Przedszkola

80110

Gimnazja

80148

Stołówki szkolne

6 300

6 300

Ochrona zdrowia

11 000

11 000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

11 000

11 000

Pomoc społeczna

7 000

7 000

Ośrodki pomocy społecznej

7 000

7 000

527 500

27 500

851
85154
852
85219
900

Nazwa

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zakup i objęcie akcji i
udziałów

500 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

10 000

10 000

90095

Pozostała działalność

12 000

12 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

100 000

100 000

Pozostała działalność

100 000

100 000

Kultura fizyczna

9 500

9 500

Obiekty sportowe

9 500

9 500

6 047 700

5 547 700

921
92195
926
92601

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM

500 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ
na 2014 rok

Lp.
1
I.

Nazwa zadania - lokalizacja
2
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

6
7

1

5

3 331 500,00
3 277 500,00

3 331 500,00
3 277 500,00

1 783 000,00

1 783 000,00

28 598,00

28 598,00

1 082 002,00

1 082 002,00

27 900,00

27 900,00

46 000,00

46 000,00

240 000,00

240 000,00

70 000,00

70 000,00

Dział 600 rozdz. 60017

54 000,00

54 000,00

Budowa parkingu w Przysieczy

50 000,00

50 000,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

5

4

1 470 000,00

II.

4

3

1 470 000,00

1

3

Uwagi

1 470 000,00
1 470 000,00

Uzbrojenie w sieć wodociągową i
kanalizację sanitarną przewidzianych pod
zabudowę mieszkalną terenów w rejonie
ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie

2

Nakłady w 2014 roku

1 470 000,00
1 470 000,00

Dział 010 rozdz. 01095

1

Koszt zadania pozostały
do realizacji

Dział 600 rozdz. 60016
Przebudowa drogi gminnej ul. Ligudy w
miejscowości Winów
Projekt techniczny budowy drogi ulicy
Dębowej w Ligocie Prószkowskiej
Budowa drogi gminnej- ulicy Dębowej w
miejscowości Ligota Prószkowska
Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w
Prószkowie - projekt techniczny
Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej,
Słonecznej i Krasickiego w Prószkowie projekt techniczny
Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w
Górkach ( nabycie gruntów )
Przebudowa chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 414 w m. Prószków

kontynuacja
zadania

kontynuacja
zadania
dotacja celowa dla
samorządu
województwa

2

Przebudowa drogi dojazdowej do
cmentarza w Zimnicach Wielkich - projekt
techniczny

III.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

4 000,00

4 000,00

318 300,00
318 300,00

318 300,00
318 300,00

95 000,00

95 000,00

60 000,00

60 000,00

15 000,00

15 000,00

1 300,00

1 300,00

147 000,00

147 000,00

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

50 000,00

50 000,00

Dział 710 rozdz.71004

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

12 500,00

12 500,00

12 500,00
5 500,00
7 000,00
210 400,00
9 500,00
9 500,00
124 600,00
49 100,00

12 500,00
5 500,00
7 000,00
210 400,00
9 500,00
9 500,00
124 600,00
49 100,00

5 500,00

5 500,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

6 300,00
6 300,00

6 300,00
6 300,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00
11 000,00
7 000,00
7 000,00

11 000,00
11 000,00
7 000,00
7 000,00

Dział 700 rozdz. 70005
1

2

3

4

5

1
V.

Remont dachu budynku gminnego w
Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 2 ( tym
dokumentacja projektowa )
Zakup lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul.
Pomologia 9 w Prószkowie wraz z udziałem
w częściach wspólnych budynku i działki
Zakup pieca centralnego ogrzewania do
budynku gminnego ul. Opolska 10 Prószków
Zakup nieruchomości gruntowej,
oznaczonej numerem działki Nr 454/5 z
ark.m.4 obrębu Prószków
Zakup nieruchomości zabudowanej
budynkiem stodoły dz. Nr 562 i 566 o
łącznej pow. 0,4340 w miejscowości
Zimnice Małe

Zakup programu komputerowego dla
potrzeb gospodarki przestrzennej
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Dział 754 rozdz.75412

1

Zakup motopompy szlamowej dla OSP

2

Zakup pieców akumulacyjnych dla OSP

VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE
dział 801 rozdz. 80101
1

Zakup transportera schodowego
dział 801 rozdz. 80104

1
2
3

1

1

Parking dla samochodów osobowych
Budowa parkingu przy Przedszkolu
Publicznym w Prószkowie - projekt
techniczny
Zakup i montaż wyposażenia do kuchni w
Przedszkolu Publicznym w Prószkowie
dział 801 rozdz. 80110
Zakup i montaż pieców centalnego
ogrzewania w budynku szkoły w Zimnicach
Wielkich
dział 801 rozdz. 80148
Zakup zmywarki z wyparzarką

VII. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
Dział 851 rozdz. 85154
1

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej

VIII. POMOC SPOŁECZNA
Dział 852 rozdz. 85219

kontynuacja
zadania

1

Zakup serwera z oprogramowaniem

IX. GOSPODARKA KOMUNALNA
Dział 900 rozdz. 90001
1

Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o

2

Zakup programu SAN-KAN

1

Dział 900 rozdz. 90015
Budowa oświetlenia siłowni zewnętrznej w
Złotnikach
Dział 900 rozdz. 90095

1
2
X

1
2
3
XI

Zakup wiaty przystankowej
Zakup i montaż wiaty przystankowej
Prószków
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dział 921 rozdz. 92195
Zakup urządzeń siłowych i zabawowych na
gminne place
Utworzenie siłowni na wolnym powietrzu w
Złotnikach
Zakup pieca olejowego do świetlicy w
Folwarku
KULTURA FIZYCZNA
Dział 926 rozdz. 92601

1

"Przebudowa bieżni okólnej oraz skoczni do
skoków na dal na boisku w Prószkowie dz.
Nr 1336 k. m.11" - projekt techniczny
RAZEM

7 000,00
2 527 500,00
2 505 500,00
2 500 000,00
5 500,00
10 000,00

7 000,00
527 500,00
505 500,00
500 000,00
5 500,00
10 000,00

10 000,00

10 000,00

12 000,00
6 000,00

12 000,00
6 000,00

6 000,00

6 000,00

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

62 000,00

62 000,00

23 000,00

23 000,00

15 000,00

15 000,00

9 500,00
9 500,00

9 500,00
9 500,00

9 500,00

9 500,00

8 047 700,00

6 047 700,00

UZASADNIENIE DO BUDŻETU :
Zmniejsza się budżet po stronie:
•

Przychodów o kwotę 152.000,00 zł o nadwyżkę z lat ubiegłych

•

Wydatków majątkowych o kwotę 335.000,00 zł:
1) Dz. 801 Rozdz. 80110 o kwotę 335.000,00 zł na zadaniu :
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum
w Prószkowie o kwotę 335.000,00 zł

•

Wydatków bieżących o kwotę 328.500,00 zł:
1) Dz. 801 Rozdz. 80113 o kwotę 113.000,00 zł na wydatkach związanych z realizacją zadań
statutowych
2) Dz.852 Rozdz. 85206 o kwotę 5.000,00 zł na :
- wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych o kwotę 4.000,00 zł
- wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.000,00 zł
3) Dz.852 Rozdz. 85212 o kwotę 5.000,00 zł na wynagrodzeniach i składkach od nich
naliczanych
4) Dz. 852 Rozdz. 85216 o kwotę 15.000,00 zł na zasiłkach stałych
5) Dz. 852 Rozdz. 85219 o kwotę 63.300,00 zł na wynagrodzeniach i składkach od nich
naliczanych
6) Dz. 852 Rozdz. 85228 o kwotę 60.700,00 zł na wynagrodzeniach i składkach od nich
naliczanych
7) Dz. 852 Rozdz. 85295 o kwotę 60.000,00 zł na wydatkach związanych na realizację ich
statutowych zadań
• Dz. 900 Rozdz. 90019 o kwotę 6.500,00 zł – przesunięcie środków z zadań statutowych na
wynagrodzenia ( umowa zlecenie )

Zwiększa się budżet po stronie:
• Dochodów bieżących o kwotę 3.000,00 zł na realizacja programu „Zapraszamy Seniora do
naszego przedszkola” przedszkole Górki
• Wydatków majątkowych o kwotę 169.000,00 zł:
1) Dz. 600 Rozdz. 60013 o kwotę 70.000,00 zł na zadanie :
Dotacja celowa dla województwa opolskiego na realizację zadania „Przebudowa chodnika
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w miejscowości Prószków”. Szacunkowy całkowity koszt
zadania 140.000,00 zł. Dofinansowanie Gminy Prószków stanowi 50% wartości inwestycji.
2) Dz. 600 Rozdz. 60017 o kwotę 4.000,00 zł na zadanie: „Przebudowa drogi
dojazdowej
do cmentarza w Zimnicach Wielkich – projekt techniczny.
3) Dz. 801 Rozdz. 80104 o kwotę 70.000,00 zł na zadanie: „Zakup i montaż
wyposażenia do kuchni w Przedszkolu Publicznym w Prószkowie”

4) Dz. 900 Rozdz. 90015 o kwotę 10.000,00 zł za zadanie: „ Budowa oświetlenia siłowni
zewnętrznej w Złotnikach”
5) Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 15.000,00 zł na zadanie: „Zakup pieca olejowego do
świetlicy w Folwarku
• Wydatków bieżących o kwotę 345.500, 00 zł:
1) Dz. 010 Rozdz. 01008 o kwotę 23.000,00 zł - czyszczenie rowów
2) Dz. 010 Rozdz. 01030 o kwotę 1.000,00 zł – składki na Izby rolnicze
3) Dz. 600 Rozdz. 60004 o kwotę 25.000,00 zł - lokalny transport zbiorowy
4) Dz. 600 Rozdz. 60017 o kwotę 42.000,00 zł – remonty dróg wewnętrznych
5) Dz. 700 Rozdz. 70005 o kwotę 14.000,00 zł – remonty na budynkach
6) Dz. 750 Rozdz. 75023 o kwotę 20.000,00 zł – działalność bieżąca
7) Dz. 801 Rozdz. 80101 o kwotę 12.000,00 zł – zakup materiałów do prowadzenia
zajęć metodą MONTESSORI
8) Dz. 801 Rodz. 80104 o kwotę 3.000,00 zł – realizacja programu „Zapraszamy Seniora
do naszego przedszkola”
9) Dz. 801 Rozdz. 80195 o kwotę 1.000,00 zł – pomoc zdrowotna dla nauczycieli
o kwotę 65.000,00 zł – zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do
niepublicznych przedszkoli
10) Dz. 900 Rozdz. 90003 o kwotę 40.000,00 zł – zimowe oczyszczenie na terenie gminy
11) Dz. 900 Rozdz. 90015 o kwotę 28.000,00 zł – oświetlenie uliczne
12) Dz. 900 Rozdz. 90019 o kwotę 6.500,00 zł – przesunięcie środków z zadań
statutowych na wynagrodzenia ( umowa zlecenie )
13) Dz. 921 Rozdz. 92120 o kwotę 20.000,00 – dotacja celowa na dofinansowanie prac
remontowych na obiektach zabytkowych
14) Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 45,000,00 – na bieżącą działalność

Sporządziła: Dorota Staniów

Prószków, 25-08-2014 r.

WOR.0006.82.2014.ORM
Druk nr 406
Projekt z dnia 24 września 2014 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 6 października 2014 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Na podstawie art. 226, 227, 229, 230 ust.6, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz.U. tj. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911)
Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr XXXV/272/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie
w Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata
2014 – 2019 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały
2) dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca prawny
/-/
Mgr Andrzej Dąbrowski
Skarbnik gminy
/-/
Dorota Staniów

Burmistrz
/-/
Róża Malik

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2019 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian:
W roku 2014
1) zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) i dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 3.000,00 zł, w
tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 3.000,00 zł (kolumna 1.1.5)
2) zmniejszono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 149.000,00 zł
3) zwiększono wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 17.000,00 zł
4) zmniejszono wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 166.000,00 zł
5) zmniejszono przychody budżetu o kwotę 152.000,00 zł (kolumna 4), w tego: nadwyżka
budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 152.000,00 zł (kolumna 4.1) w tym: na pokrycie deficytu budżetu
152.000,00 zł (kolumna 4.1.1)
W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
1) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( kolumna 11.1) o kwotę
126.500,00 zł
2) zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
(kolumna 11.2) o kwotę 20.000,00 zł
3) zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 335.000,00 zł
4) zwiększono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 99.000,00 zł
5) zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji (kolumna 11.6) o kwotę 70.000,00 zł
W roku 2015
W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
1) zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę
365.000,00 zł, z tego majątkowe o kwotę 365.000,00 zł (kolumna 11.3, 11.3.2).
W roku 2016
W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
1) zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę
700.000,00 zł, z tego majątkowe o kwotę 700.000,00 zł (kolumna 11.3, 11.3.2).
W wykazie przedsięwzięć do WPF (zał. nr 2):

pozycja 1.1.2.1. Centrum szkoleniowo-badawcze dla potrzeb przemysłu rolno-spożywczego –
Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie – okres realizacji 2015-2016
Przeniesiono limit 2015 roku na 2016 rok.
Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
Pozycja 1.3.1.1 Zapraszamy seniora do naszego przedszkola - Program grantowy Fundacji Górażdże –
Aktywni w regionie w 2014 r. Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 7.500,00 zł. Limit na
2014 rok 3.000,00 zł, limit na 2015 rok 4.500,00 zł – Jednostka realizująca: Przedszkole Publiczne w
Górkach
Pozycja 1.3.2.3 Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w
Prószkowie – okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 335.000,00 zł. Limit na 2015 rok
335.000,00 zł.

Sporządziła: Ewa Miążek

WOR.0006.83.2014.ORM
Druk nr 407
Projekt z dnia 25 września 2014 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE
z dnia 06 października 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
na realizację zadania inwestycyjnego „ Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414
w m. Prószków”
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. tj. z 2013 r., poz. 594 , 2013 r. poz. 645, 2013 r. poz. 1318, 2014 r. poz. 379), oraz art. 216
ust. 2 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. tj. z 2013
poz. 885, 2013 poz. 938, 2013 poz. 1646, 2014 poz. 379, 2014 poz. 911 ) Rada Miejska w
Prószkowie uchwala, co następuje:
§1
Udziela się z budżetu Gminy Prószków pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „ Przebudowa chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 414 w m. Prószków”.
§2
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej
ze środków budżetu gminy na 2014 r., w wysokości 70.000,00 zł ( słownie : siedemdziesiąt tysięcy
złotych 00/100).
§3
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania
środków finansowych określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Prószków
w Województwem Opolskim – Zarządem Województwa Opolskiego.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Radca prawny
/-/
Mgr Andrzej Dąbrowski
Skarbnik gminy
/-/
Dorota Staniów

Burmistrz
/-/
Róża Malik

Uzasadnienie do uchwały :
Zarząd województwa opolskiego wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pod
nazwą
„Przebudowa
chodnika
w
ciągu
drogi
wojewódzkiej
nr
414
w m. Prószków” z uwagi na zły stan techniczny chodnika postanowiono podjąć Uchwałę
o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację tego zadania.

Burmistrz
/-/
Róża Malik

WOR.0006.84.2014.ORM

Druk nr 408
Projekt z dnia 25.09.2014 r.
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. C i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. tj. z 2013 r. , poz. 59, zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), oraz
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. tj.
z 2013 r., poz.885, zm. Poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) Rada Miejska
w Prószkowie uchwala, co następuje:
§1
Zaciąga się kredyt długoterminowy do kwoty 500.000,00 zł ( słownie: pięćset tysięcy złotych
00/100)
na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Prószków,
z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji „Budowa drogi gminnej – ulicy Dębowej
w miejscowości Ligota Prószkowska”.
§2
Spłata kredytu nastąpi w okresie 3 lat, począwszy od roku 2015.
§3
Na spłatę rat kapitałowych i odsetek w latach spłaty kredytu określonych w § 2 należy zabezpieczyć
środki w budżecie Gminy Prószków, pochodzące z dochodów własnych gminy z tytułu udziałów
w podatku od osób fizycznych.
§4
Tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu Gmina Prószków wystawi weksel „in blanco”.
§5
Upoważnia się Burmistrza Prószkowa do wystawienia weksla „in blanco”, o którym mowa
w § 4 na kwotę kredytu nie wyższą niż 500.000,00 zł powiększoną o należne odsetki
i prowizję wraz z deklaracją wekslową określającą warunki jego wypełnienia.
§6
Zobowiązanie wynikające z wypełnionego weksla spłacone zostanie z dochodów własnych Gminy
Prószków z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
§7
Wykonanie powierza się Burmistrzowi Gminy Prószków.
§8
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Radca Prawny /-/
Eugeniusz Kowaluk
ul. Kościuszki 3a/24
48-300 Nysa

Burmistrz
/-/
Róża Malik
Skarbnik Gminy
/-/
Dorota Staniów

Uzasadnienie:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 500.000,00 zł związane jest z częściowym
pokryciem planowanego deficytu budżetowego Gminy Prószków, z przeznaczeniem
na dofinansowanie inwestycji „Budowa drogi gminnej – ulicy Dębowej w miejscowości Ligota
Prószkowska”.
Skarbnik gminy
/-/
Dorota Staniów

Burmistrz
/-/
Róża Malik

WOR.0006.85.2014.ORM

Druk nr 409
Projekt z dnia 26.09.2014 r.
UCHWAŁA NR
/2014
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia
2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość
stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego,
za
warunki
pracy,
szczegółowe
warunki
obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 oraz 91 d , pkt. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) po
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Rada Miejska w Prószkowie uchwala,
co
następuje:
§ 1. W § 5 uchwały Nr XXIX/243/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 19 marca 2009 r. w
sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
nauczycielom zatrudnionym
w szkołach
prowadzonych przez Gminę Prószków (Dz.Urz. Woj. Opolskiego Nr 26, poz. 448 z późn. zm)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pulę środków na dodatki motywacyjne tworzy się:
1) dla nauczycieli, w wysokości nie mniejszej niż 5% ogólnej sumy planowanych w
projekcie budżetu środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli danej
szkoły,
2) dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły,
w wysokości nie mniejszej niż 20% ogólnej sumy planowanych
w projekcie budżetu środków na ich wynagrodzenia zasadnicze.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia .

Uzgodnione ze związkami zawodowymi:
Radca prawny
/-/
Mgr Andrzej Dąbrowski
Skarbnik gminy
/-/
Dorota Staniów

Burmistrz
/-/
Róża Malik

Uzasadnienie do uchwały
Rady Miejskiej w Prószkowie
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość
stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego,
za
warunki
pracy,
szczegółowe
warunki
obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego .
Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę, uwzględniając planowaną
strukturę zatrudnienia, jest zobowiązany określać dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego, w drodze regulaminu:
1. wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw,
3. wysokość i warunki wypłacania niektórych składników wynagrodzenia (nagród
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy),
- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, odpowiadały na obszarze działania danej
jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których
mowa w ust. 3 ustawy.
W przedłożonym projekcie uchwały proponowane zmiany dotyczą uszczegółowienia
zapisów tworzenia puli na dodatki motywacyjne. Proponowane zapisy w regulaminie mają na celu
spowodowanie przejrzystości przepisów.
Zgodnie z zapisem art. 30 ust. 6a
projekt zmian regulaminu został uzgodniony
z upoważnionymi organami struktur związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, tj. NSZZ
„Solidarność oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Burmistrz
/-/
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WOR.0006.86.2014.ORM

Druk nr 410
Projekt z dnia 26.09.2014 r.

UCHWAŁA NR 2014
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
dnia
2014 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela
pedagoga, psychologa , logopedy, doradcy zawodowego i nauczyciela wspomagającego

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) po uzyskaniu
opinii związków zawodowych Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

§1
Ustala się 26 godzin jako tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć prowadzonych
bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dla nauczycieli – pedagogów, psychologów , logopedów
, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających dla których organem prowadzącym jest
gmina Prószków,
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa
§3
Traci moc uchwała Nr XXIII/184/ 2012 Rady Gminy Prószków z dnia 20 grudnia 2012 r. w
sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga,
psychologa , logopedy (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 poz. 286).

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązująca od 01.01.2015 r.
Radca prawny
/-/
Mgr Andrzej Dąbrowski
Burmistrz
/-/
Róża Malik

Uzasadnienie

Art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela przewiduje
możliwość ustalania przez organ prowadzący szkołę wymiaru zajęć nauczycieli pedagogów,
psychologów, logopedów i doradców zawodowych w wymiarze dłuższym niż pozostałych
nauczycieli zajmujących się dydaktyką.
Wprowadzenie zmian w uchwale NrXXIII/184/2012 Rady Gminy Prószków z dnia 20
grudnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczyciela pedagoga, psychologa , logopedy wiąże się z rozszerzonym zakresem ich zadań np. w
związku z wprowadzeniem rozporządzenia o pomocy psychologiczno pedagogicznej, z coraz
większej
liczby dzieci posiadających orzeczenia poradni psychologiczno pedagogicznych
o objęcie dodatkowym wsparciem, co wiązałoby się ze zwiększonymi nakładami środków
finansowych na realizację zadań oświatowych.
Projekt uchwały przewiduje zwiększenie pensum dla nauczycieli pedagoga , logopedy,
psychologa do 26 godzin tygodniowo ( było 25 godz. tygodniowo) oraz został rozszerzony
katalog nauczycieli o nauczyciela wspomagającego.

Proponowane zmiany zostały zaopiniowane przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli i
działające w prószkowskich jednostkach oświatowych.
Ustalone pensum dla nauczycieli w innych gminach:
1. Polska Cerekiew
2. Lubrza
3. Wilków
4. Bierawa
5. Powiat Kluczborski
6. Powiat Namysłowski
7. Chrząstowice
8. Cisek
9. Domaszowice
10. Lubsza

- 2012r
- 2012 r
- 2012r.
- 2012r
2012r.
2012 r
- 2012r
- 2012r
-2011r
-2010r

26
26
25
22
30
26
24
26
20
30

Burmistrz
/-/
Róża Malik

Druk nr 411
WGR.0057.5.2014

Prószków 26.09.2014 r.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
za okres od dnia 27.06 do dnia 25.09. 2014 r.
1. Obsługa sołectw w zakresie zamawiania i zakupów materiałów budowlanych , eksploatacyjnych ,
paliw w celu utrzymywania terenów zielonych wiejskich.
2. Zlecono wykonanie przyłącza kanalizacji do budynku komunalnego w Jaśkowicach
ul. Opolska – 3424,17 zł
3. Wykonano iniekcję ciśnieniową poziomą budynku OSP w Źlinicach - 9040,50 zł
4. Zlecono i wykonano zmianę organizacji ruchu w Źlinicach ul. 1-go Maja i Prószkowie droga do
Jaśkowic– 2970 zł
5. Wykonano przycięcie krzewów i wykoszenie poboczy na drodze bocznej ul. Opolskiej w
Jaśkowicach – 530 zł
6. Wykonano ścięcie poboczy na drodze Kopalnianej w Złotnikach - 7503 zł
7. Wprowadzono zmianę organizacji ruchu na ul. Wiśniowej w Ligocie Pr. – 1684 zł
8. Wykonano koszenie poboczy dróg w Prószkowie i nul. Szkolnej w Chrząszczycach – 3399,87 zł
9. Zlecono wykonanie nawierzchni odcinka drogi gminnej ul. Brzozowej w Ligocie Prószkowskiej11500 zł
10. Zlecono i wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krasickiego i Młyńskiej w
Prószkowie – 5817,30 zł
11. Zlecono dołożenie punktu oświetleniowego terenu siłowni zewnętrznej w Prószkowie – 1987,50 zł
12. Zlecono wykonanie nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej bocznej od ulicy Partyzanckiej w
Proszowie – 5781 zł
13. Zlecono remont komina Sali w Zimnicach Wielkich – 4950 zł
14. Zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe w Prószkowie – 9409 zł
15. Uzgodniono, zaopiniowano i wyłożono do publicznego wglądu projekt studium Gminy Prószków.
16. Zlecono opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Prószków – 13500 zł
17. Zlecono i wykonano naprawę gimbusa – 10000 zł
18. Wykonano prace ziemne koło przepustu na ul.Słonecznej w Nowej Kuźni w celu ustalenia drożności
systemu drenarskiego – 700 zł
19. Zlecono i wykonano wyczyszczenie rowu R-1 w Winowie na długości 100 m oraz 3 przepustów.2500 zł
20. Naprawa i konserwacja systemu nawadniania koło DPS w Prószkowie – 649 zł
21. Wyczyszczono 100 mb rowu wzdłuż ul.Polnej z Złotnikach wraz z odbudową trzech przepustów z
rur najazdowych SN 8 200 mm z przyczółkami betonowymi.- 6260,70 zł

22. Opracowano opinię sanitarną i denrologiczną drzew stanowiących pomnik przyrody „Aleja
Dębowa” w Ligocie Prószkowskiej- 474 zł
23. Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej przy ul.Korfatnego w Prószkowie, wykonanie ułożenia
krawężników na ul.Korfantego w Prószkowie na długości 50 mb wraz z asfaltowaniem, wykonanie
jednego wpustu ulicznego na ul.Korfantego w Prószkowie, wykoszenie 30 mb rowu przydrożnego
na ul.Korfantego w Prószkowie – 6273 zł
24. Zlecono i wykonano ułożenie 52 m krawężnika przy ul.Strzeleckiej w Przysieczy , udrożnienie
przepustu pod ulicą Strzelecką w Przysieczy, wyczyszczenie 200 m rowu przy ul.Strzeleckiej w
Przysieczy- 10274 zł
25. Wycięto trzy drzewa na terenie przedszkola w Ligocie Prószkowskiej.- 1296 zł.
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Druk nr 412
Prószków, dn. 26-09-2014 r.
RG.0057.5.2014

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE
ZA OKRES OD 01.07. – 26.09.2014 r.

1. Wykazano do sprzedaży: 2. Wykazano do dzierżawy:
a/ działkę oznaczoną numerem 687 z ark.m. 6 o pow. 0,0220 ha, obręb Prószków, gm. Prószków.
Uchwała Nr XLI/323/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 04 lipca 2014 r. Tryb bezprzetargowy –
dotychczasowemu dzierżawcy. Roczny czynsz dzierżawny w wysokości 200 kg ziarna żyta rocznie
wg ceny obowiązującej w dniu zapłaty stosowanej do wymierzenia podatku rolnego, ogłoszonej w
komunikacie GUS. Dzierżawa na okres 3 lat.
b/ część działki oznaczoną numerem 469/46 z ark.m. 2 o pow. 100 m2, obręb Chrząszczyce, gm.
Prószków. Uchwała Nr XLI/335/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 04 lipca 2014 r. Tryb
bezprzetargowy – dotychczasowemu dzierżawcy. Roczny czynsz dzierżawny w wysokości 190 kg
ziarna żyta rocznie wg ceny obowiązującej w dniu zapłaty stosowanej do wymierzenia podatku
rolnego, ogłoszonej w komunikacie GUS. Dzierżawa na okres 3 lat.
2. Przetargi:
a/ ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 473/107 z ark.m. 2 o pow. 0,7240 ha, obrębu
Chrząszczyce, gm. Prószków, uregulowanej w księdze wieczystej nr OP1O/00061534/2 w Sądzie
Rejonowym w Opolu, Uchwała Nr XXXI/242/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 września
2013 r., cena wywoławcza netto 30 000,00 zł;
b/ ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 920 z ark.m. 8 o pow. 0,4210 ha, obrębu Ligota
Prószkowska, gm. Prószków, uregulowanej w księdze wieczystej nr OP1O/00062280/3 w Sądzie
Rejonowym w Opolu, Uchwała Nr XVI/124/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 marca
2012 r., cena wywoławcza netto 75 000,00 zł;
3. Wydzierżawiono:
a/ działkę oznaczoną numerem 687 z ark.m. 6 o pow. 0,0220 ha, obręb Prószków, gm. Prószków.
Uchwała Nr XLI/323/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 04 lipca 2014 r. Tryb bezprzetargowy –
dzierżawca Jadwiga Gliwa-Zając z Prószkowa. Roczny czynsz dzierżawny w wysokości 200 kg ziarna
żyta rocznie wg ceny obowiązującej w dniu zapłaty stosowanej do wymierzenia podatku rolnego,
ogłoszonej w komunikacie GUS. Dzierżawa na okres 3 lat.
b/ część działki oznaczoną numerem 469/46 z ark.m. 2 o pow. 54 m2, obręb Chrząszczyce, gm.
Prószków. Uchwała Nr XLI/335/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 04 lipca 2014 r. Tryb
bezprzetargowy – dzierżawca Gerhard Schymanietz z Chrząszczyc. Roczny czynsz dzierżawny w
wysokości 190 kg ziarna żyta rocznie wg ceny obowiązującej w dniu zapłaty stosowanej do
wymierzenia podatku rolnego, ogłoszonej w komunikacie GUS. Dzierżawa na okres 3 lat.
4. Sprzedano:

a/ działkę oznaczoną numerem 280/26 z ark.m. 3 o pow. 0,0351 ha, obręb Chrząszczyce, gm.
Prószków, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1O/00076362/3 w Sądzie Rejonowym w Opolu,
Uchwała Nr XXXI/241/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 września 2013 r. Tryb
bezprzetargowy – Górażdże Cement SA. Cena sprzedaży 21.017,01 zł.
b/ działkę oznaczoną numerem 281 z ark.m. 1 o pow. 0,5830 ha, obręb Zimnice Małe, gm.
Prószków, zapisaną w księdze wieczystej nr OP10/00076362/3 w Sądzie Rejonowym w Opolu,
Uchwała Nr XXXVI/280/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 stycznia 2014 r. Tryb
bezprzetargowy (zamiana) – Państwo Agnieszka i Piotr Groehl z Zimnic Małych. Cena sprzedaży
113.067,35 zł.
5. Nabyto:
a/ działki oznaczone numerami: 562 i 566 o łącznej pow. 0,4340 ha z ark.m. 2, obręb Zimnice
Małe, gm. Prószków, zapisane w księdze wieczystej nr OP1O/00030974/2 w Sądzie Rejonowym
w Opolu, oraz nr 596/2 z ark.m. 2 o pow. 0,0189 ha, obręb Zimnice Małe, gm. Prószków, zapisaną w
księdze wieczystej nr OP10/00049208/8 w Sądzie Rejonowym w Opolu, stanowiące własność
Państwa Agnieszki i Piotra Groehl. Uchwała Nr XXXVI/280/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia
24 stycznia 2014 r. Cena nabycia 143.578,00 zł.
6. Zrealizowano i rozliczono zadania polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Prószków
7. Zawarto umowę z firmą REMONDIS sp. z o.o. w Opolu na odbierania i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie
Prószków. Okres realizacji do końca 31.12.2015 r.
8. Wyłoniono firmę na realizacje zadania „Budowa drogi ul. Dębowej w Ligocie Prószkowskiej”.
9. 0głoszono postępowanie na zadanie: „Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną
przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w
Prószkowie” – ETAP I. „
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