RO.0002.35.2018.ORM

Prószków, 18.01.2018 r.

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie,
Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 6
26 styczeń 2018 r., godz. 9.00

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXXIV sesji.
4. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga,
logopedy, terapeutów pedagogicznych i doradcy zawodowego (druk nr 342),
2) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków (druk nr 343),
3) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2018
(druk nr 344),
4) zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018 (druk nr 345),
5) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola (druk nr 346).
5.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 347).

6.

Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych na
ostatniej sesji Rady Miejskiej (druk nr 348).

7.

Pismo z dnia 14 grudnia 2017 r. Prokuratury Rejonowej w Opolu w sprawie analizy
uchwał dotyczących pobierania opłat za podłączenie do sieci kanalizacyjno-wodociągowej
wraz z pismem Burmistrza Prószkowa z dnia 18 stycznia br. zawierającym stanowisko w
sprawie.

8.

Dyskusja i wolne wnioski.

9.

Zakończenie obrad.

RO.0006.313.2018.ORM

Druk nr 342
Projekt z dnia 14.12.2017 r.

UCHWAŁA NR …..
RADY MIEJSKIEJ W
PRÓSZKOWIE
z dnia ................... 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczyciela pedagoga, psychologa , logopedy, terapeutów pedagogicznych i doradcy
zawodowego .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ) oraz art. 76 ust. 22 lit. d ustawy z dnia 27
października 2017 r. - o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203), po
uzyskaniu opinii związków zawodowych, Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co
następuje:
§1
Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz nauczycieli nie wymienionych w art. 42.ust. 3 Karty
Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Prószków zgodnie z
poniższą tabelą:
Lp.
1.
2.

3.
4.
5.

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć
22
22
22
22

pedagog
psycholog
logopeda
terapeuta pedagogiczny
doradca zawodowy

22

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa
§3
Traci moc uchwała Nr XLIV/359/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października
2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela
pedagoga, psychologa , logopedy doradcy zawodowego i nauczyciela wspomagającego (Dz. Urz.
Woj. Opolskiego z 2014 poz. 2282).

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą obowiązująca od 1 września 2018 r.

Radca prawny

Zastępca Burmistrza

Kamil Puszczewicz

Anna Wójcik

Uzasadnienie
Uchwalenie treści nowej uchwały i utrata mocy obowiązującej uchwały Nr XLIV/359/2014 Rady
Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014r. w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa , logopedy doradcy
zawodowego i nauczyciela wspomagającego związana jest ze zmianą zapisów art. 42 ust.7 ustawy
Karta Nauczyciela, wprowadzonych ustawą z dnia 27.10.2017r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz.U. z 2017, poz.2203), a które obowiązywać będą od 1.09.2018r.
Art. 42 ust. 7 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela przewiduje możliwość
ustalania przez organ prowadzący szkołę wymiaru zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w wymiarze nie większym niż 22
godziny tygodniowo.
W delegacji ustawowej został zmieniony katalog nauczycieli, dla których organ jednostki samorządu
terytorialnego określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć tj: dodano nauczycieli
terapeutów pedagogicznych oraz usunięto z katalogu nauczyciela wspomagającego, natomiast
nauczycielom wspomagającym stałe pensum określone zostało ustawowo w Karcie Nauczyciela.
Projekt uchwały przewiduje zmniejszenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i terapeutów pedagogicznych z 26 na 22 godzin
tygodniowo .
Koszty związane z obniżeniem godzin w/w nauczycieli będą pokryte z budżetu
gminy.

Proponowane zmiany zostały zaopiniowane przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli i
działające w prószkowskich jednostkach oświatowych.

Zastępca Burmistrza
Anna Wójcik

RO.0006.314.2018.ORM

Druk nr 343
Projekt z dnia 16.01.2018 r.

UCHWAŁA NR ……………..
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia ……………………..2018r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Prószków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203)
Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała ustala wysokość opłat pobieranych przez publiczne przedszkola,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Prószków, za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć,
w ramach których przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
§ 2. W publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków zapewnia się
5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, przez 5 dni w tygodniu
od poniedziałku do piątku.
§ 3. 1. 1. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków wynosi 1 zł za godzinę
zajęć w czasie przekraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
2. Opłata o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.
3. Opłata, o której mowa w ust.1 powyżej, waloryzowana jest na zasadach
określonych w art. 52 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203).
§ 4. Częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 przysługuje wtedy,
gdy:
1) więcej niż jedno dziecko zobowiązane do ponoszenia opłat z danej rodziny
korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu wówczas pobiera się 50%
ustalonej opłaty za każde dziecko, lub
2) rodzina,
której
dziecko
korzysta
z
wychowania
przedszkolnego
w przedszkolu, posiada założoną (ważną) Opolską Kartę Rodziny i Seniora wówczas pobiera się 50 % ustalonej opłaty za każde dziecko .
§ 5. Zwalnia się w całości z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 dzieci niepełnosprawne
posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
o którym mowa w art.127
ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2017r., poz. 59 z późn. zm.)

§ 6. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat uregulowane zostaną w umowie
cywilnoprawnej zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym
opiekunem) dziecka.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXV/195/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia
15 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków (Dz.Urz. Województwa Opolskiego
z 2016 r. poz. 2769).
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, w którym upłynął okres 14 dni od dnia ogłoszenia.

Radca prawny

Zastępca Burmistrza

Kamil Puszczewicz

Anna Wójcik

UZASADNIENIE
Projekt przedmiotowej uchwały jest konsekwencją wykonania delegacji ustawowej określonej w art.
52 ust.1 w związku z art. 106 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018r.
Zgodnie z art. 13 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe
(Dz. U z 2017 r. poz.59) - przedszkola prowadzą dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w
czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
Wysokość pobieranych opłat od rodziców przez przedszkola za pobyt dziecka w czasie
przekraczającym bezpłatne wychowanie i opiekę (5 godzin dziennie) nie mogą być wyższe niż 1 zł za
każdą godzinę (art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2203).

Dotychczasowe zasady ponoszenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
pozostają takie same. Na tych samych zasadach pozostają częściowe zwolnienia z opłat.
Dodano natomiast zapis o całkowitym zwolnieniu z opłat za wychowanie przedszkolne dzieci
niepełnosprawne posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (§ 5 projektu
uchwały).
Obecnie do przedszkoli na terenie gminy Prószków uczęszcza 4 dzieci
orzeczenia do kształcenia specjalnego.

posiadających

Zastępca Burmistrza
Anna Wójcik

RO.0006.315.2018.ORM

Druk nr 344
Projekt z dnia 16.01.2018 r.

UCHWAŁA NR ....................
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
na rok budżetowy 2018

Na podstawie art. 70a ust.1-2a, art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3 i § 7 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału
środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety
poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze
środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu
przyznawania tych środków (Dz. U.z 2002 r. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.) po zasięgnięciu
opinii związków zawodowych, Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok
budżetowy 2018, z maksymalną kwotą dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalnościami i formy kształcenia, na
które dofinansowanie będzie przyznawane, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2018 roku.

Radca prawny

Zastępca Burmistrza

Kamil Puszczewicz

Anna Wójcik

Załącznik
do uchwały Nr ………
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia………………

Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
na rok budżetowy 2018
ustalony w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Prószków
1. Zgodnie z uchwałą budżetową gminy na 2018 rok wysokość środków przeznaczonych

2.
3.

4.

5.

na doskonalenie zawodowe i doradztwo metodyczne nauczycieli w roku 2018 wynosi
58 718 zł, co stanowi 1% odpisu planowanych, rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół i przedszkoli.
Z kwoty 58 718 zł przeznaczonych na doskonalenie zawodowe przeznacza się w 2018
roku kwotę 17 615 zł na doradztwo metodyczne nauczycieli.
Kwotę w wysokości 41 103 zł przeznacza się na dofinansowanie:
a) indywidualnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie
specjalności poszczególnych placówek (opłaty za studia, studia uzupełniające i
kursy kwalifikacyjne oraz za koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia,
jeżeli uczestnik został skierowany na daną formą doskonalenia przez dyrektora
szkoły, w odniesieniu do dyrektora skierowania udziela burmistrz),
b) kursów doskonalących, seminariów oraz innych
formy doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły,
c) szkolenia rad pedagogicznych lub przedstawicieli rad pedagogicznych, w tym
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
d) prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym
zajmujących stanowiska kierownicze oraz za koszty przejazdów,
zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli uczestnik został skierowany na daną
formą doskonalenia przez dyrektora szkoły, w odniesieniu do dyrektora
skierowania udziela burmistrz.
Maksymalną roczną kwotę dofinansowania jednemu nauczycielowi opłat
pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli ustala
się w roku 2018 w wysokości 2.000 zł, jednak nie wyższej niż 80% kosztów
kształcenia.
W 2018 roku dofinansowuje się następujące specjalności i formy doskonalenia:
1) doradztwo zawodowe – studia podyplomowe,
2) edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim – studia podyplomowe,
3) geografia – studia podyplomowe,
4) fizyka z astronomią – studia podyplomowe.

6. Szczegółowy plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
na 2018r.
Nazwa placówki

Kwota odpisu wg

Kwota stanowiąca 30

Kwota przeznaczona do

przyznanych kwot
w budżecie na 2018r.

% odpisu

dyspozycji dyrektora
placówki w 2018r.

klasa gimnazjalna
w PSP Zimnice
PG Prószków

3 405,00

1 021,00

2 384,00

3 076,00

923,00

2 153,00

Razem gimnazja

6 481,00

1 944,00

4 537,00

PSP Prószków

13 912,00

4 174,00

9 738,00

PSP Złotniki

7 581,00

2 274,00

5 307,00

PSP Ligota

4 960,00

1 488,00

3 472,00

PSP Zimnice

6 053,00

1 816,00

4 237,00

PSP Boguszyce

6 896,00

2 069,00

4 827,00

Razem szkoły podst.

39 402,00

11 821,00

27 581,00

PP Prószków

3 738,00

1 121,00

2 617,00

PP Ligota

1 448,00

435,00

1 013,00

PP Złotniki

2 118,00

635,00

1 483,00

PP Górki

1 287,00

386,00

901,00

PP Zimnice

2 596,00

779,00

1 817,00

PP Boguszyce

1 648,00

494,00

1 154,00

Razem przedszkola

12 835,00

3 850,00

8 985,00

RAZEM

58 718,00

17 615,00

41 103,00

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów
prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie form doradztwa
i doskonalenia metodycznego nauczycieli. Sposób podziału tych środków określa
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie
sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy
budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych
ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów,
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu
przyznawania tych środków, zmienione Rozporządzeniem zmieniającym, którego zapisy
weszły w życie 1 stycznia 2016r. Rozporządzenie zmieniające zniosło obowiązek tworzenia
w placówce wieloletnich planów doskonalenia zawodowego nauczycieli, wprowadziło
natomiast obowiązek uwzględniania przy wyborze form doskonalenia wniosków z nadzoru
pedagogicznego, poziomu
osiąganych wyników sprawdzianów i egzaminów, stopnia
realizacji wymagań wobec szkół i placówek określonych w przepisach oświatowych.
Zgodnie z Rozporządzeniem organ prowadzący szkoły biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów
szkół ustala plan dofinansowania doskonalenia zawodowego na dany rok budżetowy, który
uwzględnia plany szkolne w tym zakresie. Wspólnemu ustaleniu podlegają specjalności
i formy kształcenia oraz maksymalna kwota dofinansowania opłat za doskonalenie
realizowane w uczelniach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli.
Plan obejmuje również sposób realizacji prawa nauczycieli do doradztwa
metodycznego, które
w naszej gminie realizowane jest na podstawie uchwały Rady
Miejskiej podjętej w 2007 roku, zgodnie z którą doradztwo dla naszych nauczycieli realizuje
Województwo Opolskie – Zarząd Województwa Opolskiego, w imieniu którego działa
Regionalny Zespół Wsparcia Placówek Edukacji w Opolu.
Plan dofinansowania form doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli został
ustalony na spotkaniu z dyrektorami szkół i przedszkoli w dniu.16.01.2018r. oraz został
pozytywnie zaopiniowany przez
organizacje związkowe działające na terenie gminy
tj. Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty
i Wychowania.

Zastępca Burmistrza
Anna Wójcik

RO.0006.316.2018.ORM

Druk nr 345
Projekt z dnia 16.01.2018 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1875 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 213, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

§1
W uchwale Nr XXXIV/299/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Prószków na rok kalendarzowy 2018 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r. poz. 59) wprowadza się następujące
zmiany:
1) dokonuje się zmian w planie wydatków i przychodów budżetu stanowiących załączniki nr 2 i 3
do uchwały Nr XXXIV/299/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały;
2) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg zadań stanowiącym załącznik
nr 7 do uchwały Nr XXXIV/299/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Skarbnik Gminy

Radca prawny

Burmistrz

Dorota Staniów

Kamil Puszczewicz

Róża Malik

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie z 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków
na rok kalendarzowy 2018

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 20 grudnia 2017 r. – PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 300.000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 300.000,00
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 300.000,00 zł
Wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 50.000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 50.000,00
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 50.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł z tego:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 50.000,00 zł
Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 20 grudnia 2017 r.– PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2018
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 350.000,00 zł
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 350.000,00 zł
PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
w tym:
Dział

Rozdział

600

Nazwa

Wydatki majątkowe PLAN

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

zakup i objęcie akcji i
udziałów

wydatki na programy
finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

Transport i łączność

5 815 913

1 474 600

4 341 313

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

4 376 313

35 000

4 341 313

60016

Drogi publiczne gminne

1 439 600

1 439 600

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

28 000

28 000

Ochotnicze straże pożarne

28 000

28 000

123 483

123 483

83 100

83 100

754
75412
801

Oświata i wychowanie
80101

Szkoły podstawowe
Przedszkola

40 383

40 383

Ochrona zdrowia

30 000

30 000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

30 000

30 000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

738 880

105 880

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

333 000
300 000

80104
851
85154
900

333 000

90002

Gospodarka odpadami

90008

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

68 880

68 880

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

37 000

37 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

517 400

517 400

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

300 000

300 000

92195

Pozostała działalność

217 400

217 400

921

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM

633 000

300 000

7 253 676 2 279 363

633 000

4 341 313

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie z 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków
na rok kalendarzowy 2018

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ
na 2018 rok

Lp.

Nazwa zadania - lokalizacja

Koszt zadania
pozostały do
realizacji

Nakłady w 2018 roku

Uwagi

1

2

3

4

5

I.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

8 780 913,00

5 815 913,00

Dział 600 rozdz. 60013

7 341 313,00

4 376 313,00

1

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż
DW 414 na odcinku Złotniki-Prószków
obejmująca również budowę parkingu
BIKE &RIDE w m. Prószków

4 341 313,00

4 341 313,00

2

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż
drogi wojewódzkiej Nr 415 na terenie
miejscowosci Zimnice Wielkie i Zimnice
Małe

3 000 000,00

35 000,00

1 439 600,00

1 439 600,00

Dział 600 rozdz. 60016

kontynuacja
zadania

1

Przebudowa ul. Wolności wraz z
odwodnieniem i oświetleniem

840 000,00

840 000,00

kontynuacja
zadania

2

Przebudowa ul. Stawowej w Ligocie
Prószkowskiej

300 000,00

300 000,00

kontynuacja
zadania

3

Remont umocnienia skarpy przydrożnej
przy ul. Jędrzejczyka w miejsowości
Źlinice

240 000,00

240 000,00

kontynuacja
zadania

4

Przebudowa ul. Strażackiej w Przysieczy projekt techniczny

32 000,00

32 000,00

5

Przebudowa drogi i budowa oświetlenia na
ulicy Stawowej w Nowej Kuźni - projekt
techniczny

27 600,00

27 600,00

II.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

28 000,00

28 000,00

Dział 754 rozdz.75412

28 000,00

28 000,00

8 000,00

8 000,00

1

Zakup pompy szlamowej OSP Jaśkowice

2

Zakup aparatów tlenowych

20 000,00

20 000,00

III. OŚWIATA I WYCHOWANIE

123 483,00

123 483,00

Dział 801 rozdz.80101

83 100,00

83 100,00

1

Zakup i montaż klimatyzacji centralnej
dla PSP w Prószkowie

33 000,00

33 000,00

2

Zakup i montaż klimatyzacji dla PSP w
Zimnicach Wielkich

9 500,00

9 500,00

3

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w PSP
Zimnice Wielkie

15 000,00

15 000,00

4

Zakup i montaż klimatyzacji dla ZSP w
Boguszycach

5
6

13 400,00

13 400,00

Zakup kserokopiarki dla ZSP w
Boguszycach

5 000,00

5 000,00

Zakup maszyny do czyszczenia dywanów

7 200,00

7 200,00

40 383,00

40 383,00

5 326,00

5 326,00

10 057,00

10 057,00

7 000,00

7 000,00

18 000,00

18 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Dział 801 rozdz.80104
1

Zakup i montaż klimatyzacji dla ZSP w
Złotnikach

2

Zakup szafy metalowej dla ZSP w
Boguszycach

3

Zakup szafy chłodniczej dla PP Prószków

4

Zakup pieca konwencyjno-parowego z
wyposażeniem dla PP Prószków

IV. OCHRONA ZDROWIA
Dział 851 rozdz.85154
1

Zakup i montaż siłowni zewnętrznych

V.

GOSPODARKA KOMUNALNA

738 880,00

738 880,00

Dział 900 rozdz. 90001

333 000,00

333 000,00

333 000,00

333 000,00

300 000,00

300 000,00

Objęcie udziałów GPW w Prószkowie sp.z
o.o

300 000,00

300 000,00

Dział 900 rozdz. 90008

68 880,00

68 880,00

68 880,00

68 880,00

37 000,00

37 000,00

37 000,00

37 000,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

2 517 400,00

517 400,00

Dział 921 rozdz. 92109

2 300 000,00

300 000,00

2 300 000,00

300 000,00

217 400,00

217 400,00

15 000,00

15 000,00

1

Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o
Dział 900 rozdz. 90002

1

1

Bioróżnorodność opolszczyzny - skarbem
dziedzictwa przyrodniczego
Dział 900 rozdz. 90015

1
VI.

1

Budowa oświetlenia ulicznego w Górkach

Zwiększenie efektywności energetycznej
w budynku OKiS w Prószkowie w zakresie
termomodernizacji, przebudowy oraz
nadbudowy
Dział 921 rozdz. 92195

dotacja dla
województwa

kontynuacja
zadania

1

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej

2

Zagospodarowanie terenu parku we wsi
Jaśkowice

101 200,00

101 200,00

kontynuacja
zadania

3

Zagospodarowanie terenu przy ul.
Korfantego w Prószkowie

101 200,00

101 200,00

kontynuacja
zadania

12 218 676,00

7 253 676,00

RAZEM

UZASADNIENIE DO BUDŻETU :
Zwiększa się budżet po stronie:
Wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł w tym:
Dz. 900 Rozdz. 90003 o kwotę 50.000,00 zł
50.000,00 zł – na realizację zadań statutowych na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg, placów
i chodników
Wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł
300.000,00 zł – na objęcie udziałów w spółce Gminne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Przychodów o kwotę 350.000,00 zł o nadwyżki z lat ubiegłych

Skarbnik Gminy

Burmistrz

Dorota Staniów

Róża Malik

Sporządziła: Dorota Staniów

Prószków, 16.01.2018 r.

RO.0006.317.2018.ORM

Druk nr 346
Projekt z dnia 16.01.2018 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada
2003
r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.) w
związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:
§1
Udziela się z budżetu Gminy Prószków na 2018 rok pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Miasta Opola w wysokości do 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z
przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
położonymi na terenie Miasta Opola, nie stanowiących wyłącznej własności Miasta.
§2
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1, oraz przeznaczenie i
zasady rozliczania środków finansowych określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą
Prószów a Miastem Opole
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

Radca prawny

Burmistrz

Dorota Staniów

Kamil Puszczewicz

Róża Malik

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o samorządzie gminnym Gminy, związki międzygminne oraz
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom
samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Gmina Prószków ma możliwość wsparcia zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
położnymi na terenie Miasta Opole, nie stanowiących wyłącznej własności miasta.
Będąc członkiem Aglomeracji Opolskiej mając poczucie wielkiej odpowiedzialności za nasze wspólne
dobro i dziedzictwo kultury narodowej z którego korzystają również mieszkańcy Gminy Prószków
uważa się podjęcie tej uchwały za zasadne.

Skarbnik Gminy

Burmistrz

Dorota Staniów

Róża Malik

Sporządził:
Dorota Staniów

RO.0057.1.2018.ORM

Prószków 18.01.2018

Sprawozdanie międzysesyjne od 13.12.2017 do 16.01.2018
1. Wykonano przewieszenia lampy oświetleniowej na placu wiejskim w Zimnicach Małych.
2. Dostarczono 8 kompletów stołów biesiadnych dla sołectwa w Zimnicach Małych.
3. Wykonano i zamontowano dwie drewniane tablice
ogłoszeniowe dla sołectwa
Boguszycach.
4. Dokonano wymiany pompy w piwnicy budynku sali wiejskiej w Górkach
5. Wykonano i zamontowano drewniane drzwi zewnętrzne w budynku świetlicy wiejskiej w
Jaśkowicach.
6. Zakupiono sprzęty muzyczne do świetlicy w Źlinicach
7. Zakupiono rolety zewnętrzne do okien do świetlicy w Źlinicach
8. Wykonano nowe ogrodzenie panelowe wraz z bramą placu wiejskiego w Zimnicach
Małych.
9. Podpisano 11 umów na wynajęcie sal wiejskich, będących własnością Gminy Prószków.
10. Ogłoszono I przetarg nieograniczony na sprzedaży działki niezabudowanej oznaczonej
numerem 589/159 o pow. 0,4210 ha z ark.m. 1, obręb Złotniki, gm. Prószków, zapisaną w
księdze wieczystej nr OP1O/00076873/8. Uchwała Rady Miejskiej w Prószkowie Nr
XLIV/348/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 06 października 2014 r. Tryb ustny
przetarg nieograniczony. Cena wywoławcza nieruchomości 42.000,00 zł + VAT.
11. Od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Chrząszczycach wzięto
w dzierżawę pomieszczenia znajdujące się w budynku położonym na nieruchomości
gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 489/58 z ark.m. 2 o powierzchni
0,0910 ha, obrębu Chrząszczyce, gm. Prószków, zapisanej w księdze wieczystej KW nr
OP1O/00116315/2, adres: Chrząszczyce, ul. Szkolna 3. Umowa zawarta na czas określony
tj. od dnia 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
12. Wypłacono odszkodowania w kwocie 17.245,80 zł i kwotę 1.422,29 zł tytułem zwrotu
kosztów procesu, łącznie 18.668,09 zł oraz na rzecz Skarbu Państwa – Sadu Rejonowego w
Opolu kwotę 342,45 zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych tymczasowo ze środków
budżetowych. Powyższe kwoty zasądzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, I Wydział Cywilny
wyrokiem z dnia 04.12.2017 r. – sygn. akt: I C 1432/16 w sprawie z powództwa przeciwko
Gminie Prószków, o zapłatę.
13. Wydano 3 decyzje o zatwierdzeniu podziału nieruchomości oraz 1 decyzję odmawiającą
zatwierdzenia podziału nieruchomości.
14. Zakupiono dwa przepusty drogowe do Przysiecz (12 szt. Rur z stopką), przepusty zostały
posadowione.
15. Usunięto i wykonano cięcia pielęgnacyjne krzaków wzdłuż drogi gminnej (koniec ul.
Wiejskiej) w Chrzowicach.
16. Zlecono utrzymanie porządku na Rynku i obok DPS w Prószkowie.
17. Zlecono uporządkowanie poboczy drogi (dz. 1252/3 obręb Prószków) Prószków – Źlinicetermin wykonania do końca lutego 2018 r.
18. Złożono 50 wniosków do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
19. Odebrano projekt przebudowy drogi gminnej ul. Stawowa w Ligocie Prószkowskiej
20. Odebrano projekt zagospodarowania parku przy ul. Korfantego w Prószkowie
21. Odebrano projekt zagospodarowania parku przy ul. Opolskiej w Jaśkowicach
22. Odłowiono dwa bezdomne psy z terenu wsi Przysiecz
23. Wykonano przystanki autobusowe w miejscowości Zimnice Małe.
24. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z prośbą o
informację o działaniach podjętych w celu umożliwienia m.in. gminie Prószków
ubieganie się o dofinansowanie ze środków EFRR RPO WO 2014-2020 w ramach

przewidzianego na maj 2018r. naboru wniosków dla działania 5.2 Poprawa
gospodarowania odpadami komunalnymi;
25. Ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prószków
z zakresu pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia oraz z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018r., realizowanych przez podmioty
niezaliczane do sektora finansów publicznych
26. Przedstawiono Miastu Opole propozycję zawarcia aneksu do umowy użyczenia
składników pozostałego mienia komunalnego zlokalizowanego na terenie Winowa z
przeznaczeniem do bezpośredniego wykonywania zadań i kompetencji w/w gminy
(przedłużenie umowy na rok 2018);
27. Wydano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
28. W związku z podjętą uchwałą podpisano umowę i udzielono dotacji na rzecz Parafii
Zimnice Wielkie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na
obszarze Gminy Prószków tj. kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela;
29. Zapewniono realizację 7 wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
30. Zainicjowano postępowanie i wydano 2 decyzje administracyjne w przedmiocie
przeznaczenia osób do wykonywania świadczeń na rzecz obrony;
31. Opracowano sprawozdanie z realizacji szkolenia obronnego w 2017r. w Gminie
Prószków;
32. Opracowano ankietę: Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań
Obronnych za 2017 r.;
33. Koordynowano działania mające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym
m.in. skutkom negatywnych warunków atmosferycznych (opady śniegu, silne
podmuchy wiatru, spadek temperatur);
34. Podejmowano działania mające na celu organizowanie kwalifikacji wojskowej w
2018 rok;
35. Zapewniono obsługę kadrową pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych
oraz obsługę Rady Miejskiej;
36. Zapewniono prawne środki ochrony danych osobowych w ramach zadań
powierzanych
podmiotom
zewnętrznym
(umowy
powierzenia
danych,
upoważnienia);
37. Zapewniono obsługę kancelaryjną i organizacyjną UM w Prószkowie (w tym
wymiana korespondencji i obsługa klienta);
38. Kontynuowano przygotowanie dokumentacji celem ubiegania się o dofinansowanie
ze środków EFRR w ramach RPO WO; poddziałania 3.2.2 „Efektywność
energetyczna w budynkach Aglomeracji Opolskiej”;
39. Prowadzono bieżący monitoring zewnętrznych źródeł dofinansowania dla
planowanych przez Gminę przedsięwzięć;
40. Kontynuowano testowanie aplikacji mobilnej Gminy Prószków;
41. Przystąpiono do modernizacji strony internetowej gminy Prószków;
42. Zapewniono obsługę OSP gminy Prószków, w tym w zakresie szkoleń, badań
lekarskich, sprawozdawczości, amortyzacji sprzętu, obsługi finansowej itp.;
43. Kontynuowano przygotowania do planowanych na 2018r. uroczystości 10-lecia
Prószkowskiej Parady Orkiestr z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Federalnych
Sił Zbrojnych Niemiec (złożono wnioski o objęcie imprezy patronatem medialnym i
honorowym, wystąpiono m.in. do Marszałka Województwa Opolskiego i Starosty
Opolskiego o udział w organizacji imprezy);
44. Uzgodniono
terminy
i
opracowano
harmonogram
zebrań
wiejskich
(sprawozdawczych) poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy;
45. Kontynuowano przygotowania do Gali Leopoldów 2018;

46. Uczestniczono w pracach komisji dokonujących inwentaryzacji drogą spisu z natury
w wybranych sołectwach oraz jednostkach OSP;
47. Podjęto we współpracy z OKiS przygotowania do imprezy Rosenmontag 2018 oraz
Dożynek Powiatowych, które odbędą się w miejscowości Złotniki;
48. W ramach zapewnienia gotowości bojowej dokonano zakupu samochodu
pożarniczego marki MAN na potrzeby OSP Źlinice-Boguszyce.

Prószków, 18.01.2018 r.

Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych na ostatniej sesji
Rady Miejskiej.
1. Radny Joachim Kabela zwrócił się z prośbą o montaż rolet do okien w budynku OSP w Źlinicach –
rolety zostały zamontowane w grudniu 2017 r.

