
RO.0002.44.2018.ORM                                  Prószków, 09.10.2018 r.  
 
 
 

Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 
Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 6 

17 październik 2018 r., godz. 9.00  
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu XLIII sesji. 
4. Przyjęcie uchwał w sprawach: 
1) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Prószków   (druk nr 443), 
2) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia 

komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 
uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 
(druk nr 444), 

3) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018 (druk nr 445), 
4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 446). 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 447). 
6. Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych  
 na ostatniej sesji Rady Miejskiej (druk nr 448).  
7. Uchwała nr 404/2018 z dnia 24 września 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania 
budżetu za I półrocze 2018 r.  

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Prószków za rok szkolny 
2017/2018.   

9. Dyskusja i wolne wnioski.  
10. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady  

      Klaudia Lakwa  

 

 

 

 

 

 

 



RO.0006.395.2018.ORM                                                          Druk nr 443 

Projekt z dnia 02.10.2018 r. 

 

 

 

UCHWAŁA NR…………………………… 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ……………………………..2018 r. 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Prószków 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w zw. z art. 14 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 

marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1073 ze zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 
  

§1 

Przystępuje do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Prószków, uchwalonego uchwałą nr XL/368/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 

3 lipca 2018 r.  

 

§2 

Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.  

 

§3 

Załącznik graficzny, o którym mowa w §2 stanowi integralną część niniejszej uchwały.  

 

§4 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na 

stronie internetowej gminy Prószków.  

 

§5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

 

§6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 

Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

          Zastępca  Burmistrza 

                Anna Wójcik 



 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Rada Miejska w Prószkowie 

podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części Miasta Prószków zatwierdzonego Uchwałą Nr 

XL/368/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków.   

Zmiany planu dokonuje się z uwagi, na zgłoszone wnioski inwestora, który prowadzi 

hotel na terenie objętym zmianą planu. Zapisy obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków znacznie ograniczają rozbudowę 

kompleksu hotelowego.  Powyższa projektowana zmiana planu będzie polegała na usunięciu 

nieprzekraczalnej linii zabudowy pomiędzy terenem zabudowy usługowej, a terenami 

zabudowy mieszkaniowej, terenami lasów, terenami zieleni urządzonej, jak również na 

zmianie przeznaczenia działki nr ew. 944/1 k.m. 7 z terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej na tereny zabudowy usługowej.  

Projektowany zakres zmiany planu nie narusza ustaleń obowiązującego Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków 

zatwierdzonego Uchwałą Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 

r. oraz opracowywanego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Prószków, do którego sporządzania Rada Miejska w Prószkowie 

przystąpiła uchwałą nr XXIX/251/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. 

Z uwagi na powyższe okoliczności faktyczne i prawne, uzasadnionym jest podjęcie 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego w granicach 

określonych na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

 

 

 

           Zastępca  Burmistrza 

                Anna Wójcik 



 

 

 



 

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać 

składane projekty (druk nr 444) znajduje się w osobnym pliku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RO.0006.397.2018.ORM                                                          Druk nr 445 

Projekt z dnia 08.10.2018 r. 
 
 
 

UCHWAŁA NR 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 17 października 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 2018 r. poz. 
994 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.)  wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) dokonuje się zmian w planie wydatków i przychodów stanowiących załączniki nr 2, 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 

1) § 4 otrzymuje brzmienie : 
”Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 4.098.698,00 zł, który zostanie pokryty  
z przychodów uzyskanych z : 
1) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.098.698,00 zł.” 

 
2) § 6 otrzymuje brzmienie : 

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 

1.500.000,00 zł” 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

                   Skarbnik  

             Dorota Staniów 

                     Burmistrz 

                    Róża Malik 



Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z  17 października 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 95.000,00 zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 30.000,00 

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 30.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł  

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 65.000,00 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 65.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 65.000,00 zł  

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 55.000,00 zł w tym: 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 15.000,00  

Rozdział 01008 Melioracje wodne o kwotę 15.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  15.000,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 40.000,00 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 40.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  40.000,00 zł 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 4.306,00 zł w tym: 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4.306,00 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 4.306,00 zł 

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 
4.306,00zł 

 

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW 

Dział Rozdział Nazwa 
Wydatki 

majątkowe 
PLAN 

w tym: 

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 

600   Transport i łączność 1 564 600 1 562 600   2 000 

  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 37 000 35 000   2 000 

  60016 Drogi publiczne gminne 1 497 600 1 497 600     

  60017 Drogi wewnętrzne 30 000 30 000   
  
  

700   Gospodarka mieszkaniowa 100 000 100 000     

  70005 
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 

100 000 100 000     

754   
Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

0 0     

  75412 Ochotnicze straże pożarne 0 0     

801   Oświata i wychowanie 89 400 89 400     

  80101 Szkoły podstawowe 61 400 61 400     



  80104 Przedszkola 28 000 28 000     

851   Ochrona zdrowia 30 000 30 000     

  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 000 30 000     

900   
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

710 780 410 780 300 000   

  90001 
Gospodarka  ściekowa i ochrona 
wód 

0 0 0   

  90002 Gospodarka odpadami 300 000 0 300 000     

  90005 
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu 

120 000 120 000       

  90008 
Ochrona różnorodności 
biologicznej i krajobrazu 

68 880 68 880     

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 211 900 211 900     

  90095 Pozostała działalność 10 000 10 000     

921   
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

567 400 561 400   
6 000 

  92109 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i 
kluby 

324 000 324 000   
  

  92195 Pozostała działalność 243 400 237 400   6 000 

926   Kultura fizyczna 30 000 30 000     

  92601 Obiekty sportowe 30 000 30 000     

 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 3 092 180 2 784 180 300 000 8 000 

 

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 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 1.000.000,00 zł 

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.000.000,00 zł 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 1.145.694,00 zł 

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.145.694,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 2 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z  17 października 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 10 027 600,00 1 564 600,00   

  Dział 600 rozdz. 60013 8 500 000,00 37 000,00   

1 

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

5 500 000,00 2 000,00 kontynuacja 
zadania 

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   

  Dział 600 rozdz. 60016 1 497 600,00 1 497 600,00   

1 
Przebudowa ul. Wolności wraz z 
odwodnieniem i oświetleniem 

840 000,00 840 000,00 kontynuacja 
zadania 

2 
Przebudowa ul. Stawowej w Ligocie 
Prószkowskiej 

325 000,00 325 000,00 kontynuacja 
zadania 

3 
Remont umocnienia skarpy przydrożnej przy 
ul. Jędrzejczyka w miejsowości Źlinice 

0,00 0,00 kontynuacja 
zadania 

4 
Przebudowa ul. Strażackiej w Przysieczy - 
projekt techniczny 

37 000,00 37 000,00   

5 
Remont drogi i budowa oświetlenia na ulicy 
Stawowej w Nowej Kuźni - projekt techniczny 

26 862,00 26 862,00   

6 
Przebudowa ul. Polnej w Chrząszczycach - 
projekt techniczny 

50 000,00 50 000,00   

7 
Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej i 
Słonecznej w Prószkowie 

738,00 738,00 kontynuacja 
zadania 

8 Przebudowa ulicy Lipowej w m. Folwark  218 000,00 218 000,00   

  Dział 600 rozdz. 60017 30 000,00 30 000,00   

1 
Przebudowa ulicy Opolskiej w m. Zimnice 
Wielkie- część boczna od drogi wojewódzkiej 
415 

30 000,00 30 000,00   

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 200 000,00 100 000,00   

  Dział 700 rozdz.70005 200 000,00 100 000,00   

1 
Remont budynku położonego w Prószkowie, 
ul. Opolska 10 

200 000,00 100 000,00   



III. 
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

0,00 0,00   

  Dział 754 rozdz.75412 0,00 0,00   

1 Zakup pompy szlamowej OSP Jaśkowice 0,00 0,00   

2 Zakup aparatów tlenowych 0,00 0,00   

IV. OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 89 400,00 89 400,00   

  Dział 801 rozdz.80101 61 400,00 61 400,00   

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 

0,00 0,00 
  

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 

13 400,00 13 400,00 
  

5 Zakup kserokopiarki dla ZSP w Boguszycach 0,00 0,00 
  

6 Zakup maszyny do czyszczenia dywanów 0,00 0,00   

  Dział 801 rozdz.80104 28 000,00 28 000,00   

1 
Zakup i montaż klimatyzacji dla ZSP w 
Złotnikach 

0,00 0,00 
  

2 
Zakup szafy metalowej dla ZSP w 
Boguszycach 

0,00 0,00 
  

3 Zakup szafy chłodniczej dla PP Prószków 0,00 0,00   

4 
Zakup pieca konwencyjno-parowego z 
wyposażeniem dla PP Prószków 

28 000,00 28 000,00 
  

V. OCHRONA ZDROWIA 30 000,00 30 000,00   

  Dział 851 rozdz.85154 30 000,00 30 000,00   

1 Zakup i montaż siłowni zewnętrznych 30 000,00 30 000,00   

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA 4 239 841,00 710 780,00   

  Dział 900 rozdz. 90001 18 000,00 0,00   

1 Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o 0,00 0,00   

2 
Odwodnienie pasa drogowego ulicy Szkolnej 
w Nowej Kuźni w rejonie działek nr 330/1 i 
330/2 - dokumentacja techniczna 

18 000,00 0,00   

  Dział 900 rozdz. 90002 3 811 061,00 300 000,00   

1 Objęcie udziałów GPW w Prószkowie sp.z o.o 300 000,00 300 000,00   

2 
Rozbudowa i modernizacja punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 
Prószkowie 

1 008 801,00 0,00   

3 Zwiększenie zasięgu systemu selektywnej 
zbiórki odapdów w gminie Prószków 

2 010 814,00 0,00   



4 
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w Boguszycach w gminie 
Prószków 

491 446,00 0,00   

  Dział 900 rozdz. 90005 120 000,00 120 000,00   

1 
Ochrona powietrza, polegająca na trwałej 
zmianie ogrzewania węglowego na 
proekologiczne 

120 000,00 120 000,00 dotacja celowa 

  Dział 900 rozdz. 90008 68 880,00 68 880,00   

1 
Bioróżnorodność opolszczyzny - skarbem 
dziedzictwa przyrodniczego 

68 880,00 68 880,00 dotacja dla 
województwa 

  Dział 900 rozdz. 90015 211 900,00 211 900,00   

1 Budowa oświetlenia ulicznego w Górkach 37 000,00 37 000,00   

2 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Polna w 
miejscowości Złotniki 

42 000,00 42 000,00   

3 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łąkowa w 
miejscowości Ligota Prószkowka 

42 000,00 42 000,00   

4 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cmentarna 
w miejscowości Nowa Kuźnia 

31 000,00 31 000,00   

5 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cegielniana 
w miejscowości Ligota Prószkowska 

34 500,00 34 500,00   

9 
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. 
Piaskowej w Prószkowie- projekt techniczny 

5 800,00 5 800,00   

10 
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na placu 
siłowni zewnetrznej w Nowej Kuźni- projekt 
techniczny 

4 800,00 4 800,00   

11 
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. 
Opolskiej w Zimnicach Wielkich- projekt 
techniczny 

4 800,00 4 800,00   

12 
Budowa punktu oświetlenia ulicznego na ulicy 
Polnej w Złotnikach 

10 000,00 10 000,00   

  Dział 900 rozdz. 90095 10 000,00 10 000,00   

1 
Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. 
Pomologia w Prószkowie 

10 000,00 10 000,00   

VII. 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

2 989 400,00 567 400,00   

  Dział 921 rozdz. 92109 2 324 000,00 324 000,00   

1 

Zwiększenie efektywności energetycznej w 
budynku OKiS w Prószkowie w zakresie 
termomodernizacji, przebudowy oraz 
nadbudowy 

2 300 000,00 300 000,00 kontynuacja 
zadania 

2 Zakup kotłów koncertowych 24 000,00 24 000,00 
dotacja celowa 
dla Instytucji 

Kultury 



  Dział 921 rozdz. 92195 665 400,00 243 400,00   

1 
Utworzenie stref aktywności fizycznej na 
terenie gminy Prószków  

15 000,00 15 000,00   

2 
Zagospodarowanie terenu parku we wsi 
Jaśkowice 

1 200,00 1 200,00 kontynuacja 
zadania 

3 
Zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego 
w Prószkowie 

364 200,00 2 200,00 kontynuacja 
zadania 

4 
Wykonanie przejścia i małej architektury w 
Folwarku na placu wiejskim dz. Nr 158  

71 000,00 71 000,00   

5 Budowa wiaty w Złotnikach 105 000,00 105 000,00   

6 
Wykonanie ogrodzenia działki nr 52/1 z ark. 
m. 2 w Folwarku 

28 000,00 28 000,00   

7 
Wyposażenie placu zabaw dla dzieci i 
młodzieży w miejscowości Górki 

15 000,00 15 000,00   

8 Budowa wiaty w Górkach 66 000,00 6 000,00 
realizacja programu 

EUROREGION 
PRADZIAD 

VIII. KULTURA FIZYCZNA 30 000,00 30 000,00   

  Dział 926 rozdz. 92601 30 000,00 30 000,00   

1 
Zagospodarowanie zaplecza sportowego przy 
boisku w Chrząszczycach - projekt techniczny 

30 000,00 30 000,00   

  RAZEM 17 606 241,00 3 092 180,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

Wydatków majątkowych o kwotę 95.000,00 zł  

Dz. 600 Rozdz. 60017 o kwotę 30.000,00 zł  

Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą: 

„Przebudowa ulicy Opolskiej w m. Zimnice Wielkie – część boczna od drogi wojewódzkiej 415”. Wartość 
zadania 30.000,00 zł. 

oraz zwiększa się wartości zadania w: 

Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 65.000,00 zł  

„Wykonanie przejścia i małej architektury w Folwarku na placu wiejskim dz. Nr 158”. Wartość całkowita 
zadania wynosi 71.000,00zł 

 

Wydatków bieżących o kwotę 55.000,00 zł  

Dz. 010 Rozdz. 01008 o kwotę 15.000,00 zł na realizację zadań statutowych związanych z utrzymaniem 
gminnych rowów i zbiorników melioracyjnych. 

Dz. 900 Rozdz. 90001 o kwotę 40.000,00 zł na realizację zadań statutowych związanych z koniecznością 
przeprowadzenia prac związanych z przełożeniem odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie Prószkowa. 

 

Przychodów o kwotę 1.145.694,00 zł o nadwyżki z lat ubiegłych. 

 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

Wydatków bieżących o kwotę 4.306,00 zł  

Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 4.306,00 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 4.306,00 zł - przeniesienie części wydatków na realizację projektu 
„Zasmakuj w tradycji – wielopokoleniowe warsztaty kulinarne na pograniczu polsko-czeskim” złożonego w 
Euroregionie PRADZIAD na 2019 rok 

 

Przychodów o kwotę 1.000.000,00 zł o pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym. 

 

 

Sporządziła: Dorota Staniów                        

Prószków, 09.10.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

                    Burmistrz 

                 Róża Malik 



RO.0006.398.2018.ORM                                                          Druk nr 446 

Projekt z dnia 09.10.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 17 października 2018 roku 
 
 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 
2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z poźn.zm.), Rada Miejska w 
Prószkowie uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
W uchwale Nr XXXIV/298/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków dokonuje się następujących zmian w: 
 

1. Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków na lata 2018-2021 wraz z prognozą 
kwoty długu na lata 2018-2021 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/298/2017 
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Prószków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

2. Wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/298/2017 Rady 
Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Prószków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabele WPF znajdują się w osobnym pliku. 

Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

                   Skarbnik  

             Dorota Staniów 

                     Burmistrz 

                    Róża Malik 



OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR  
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 października 2018 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków 
 
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian: 
W roku 2018 

1) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 145.694,00 zł, z tego: zwiększono wydatki bieżące 
(kolumna 2.1) o kwotę 50.694,00 zł i zwiększono wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 95.000,00 
zł 

2) Zwiększono przychody budżetu (kolumna 4) o kwotę 145.694,00 zł, z tego: nadwyżkę budżetową z lat 
ubiegłych (kolumna 4.1) zwiększono o kwotę 1.145.694,00 zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu 
(kolumna 4.1.1) o kwotę 1.145.694,00 zł oraz zmniejszono kredyty , pożyczki, emisja papierów 
wartościowych (kolumna 4.3) o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 
4.3.1) o kwotę 1.000.000,00 zł 

3) Zmniejszono kwotę długu (kolumna 6) o kwotę 1.000.000,00 zł 
 
W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  

• Zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) o 
kwotę 4.306,00 zł, z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 4.306,00 zł. 

 
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 
ust.1 pkt 2 i 3 ustawy: 

• Zmniejszono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.3) o kwotę 4.306,00 zł, w tym: finansowane 
środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1) o kwotę 3.660,00 zł 

 
W roku 2019 

1) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 300.000,00 zł, z tego: zwiększono wydatki bieżące 
(kolumna 2.1) o kwotę 300.000,00 zł  

2) Zmniejszono rozchody budżetu (kolumna 5) o kwotę 300.000,00 zł, z tego: spłaty rat kapitałowych 
kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (kolumna 5.1) o kwotę 300.000,00 zł 

3) Zmniejszono kwotę długu (kolumna 6) o kwotę 700.000,00 zł 
4) Zmniejszono przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (kolumna 10), w tym na: spłaty 

kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (kolumna 10.1) o kwotę 300.000,00 zł 
 
W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 

• Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) o 
kwotę 4.306,00 zł, z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 4.306,00 zł. 

 
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 
ust.1 pkt 2 i 3 ustawy: 

• Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.3) o kwotę 4.306,00 zł, w tym: finansowane 
środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1) o kwotę 3.660,00 zł 

 
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie: 

• Zmniejszono spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów, o których mowa w pkt.5.1. wynikające z 
tytułu zobowiązań już zaciągniętych (kolumna 14.1) o kwotę 300.000,00 zł 

 
W roku 2020 

1) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 300.000,00 zł, z tego: zwiększono wydatki bieżące 
(kolumna 2.1) o kwotę 300.000,00 zł  

2) Zmniejszono rozchody budżetu (kolumna 5) o kwotę 300.000,00 zł, z tego: spłaty rat kapitałowych 
kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (kolumna 5.1) o kwotę 300.000,00 zł 

3) Zmniejszono kwotę długu (kolumna 6) o kwotę 400.000,00 zł 
4) Zmniejszono przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (kolumna 10), w tym na: spłaty 

kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (kolumna 10.1) o kwotę 300.000,00 zł 
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie: 

• Zmniejszono spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów, o których mowa w pkt.5.1. wynikające z 
tytułu zobowiązań już zaciągniętych (kolumna 14.1) o kwotę 300.000,00 zł 



 
W roku 2021 

1) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 400.000,00 zł, z tego: zwiększono wydatki bieżące 
(kolumna 2.1) o kwotę 400.000,00 zł  

2) Zmniejszono rozchody budżetu (kolumna 5) o kwotę 400.000,00 zł, z tego: spłaty rat kapitałowych 
kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (kolumna 5.1) o kwotę 400.000,00 zł 

3) Zmniejszono kwotę długu (kolumna 6) o kwotę 400.000,00 zł 
4) Zmniejszono przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (kolumna 10), w tym na: spłaty 

kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (kolumna 10.1) o kwotę 400.000,00 zł 
 
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie: 

• Zmniejszono spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów, o których mowa w pkt.5.1. wynikające z 
tytułu zobowiązań już zaciągniętych (kolumna 14.1) o kwotę 400.000,00 zł 

 
W wykazie przedsięwzięć do WPF (zał. nr 2): 

Zmieniono dla przedsięwzięcia pn.  

REALIZACJA PROJEKTU „ZASMAKUJ W TRADYCJI – WIELOPOKOLENIOWE WARSZTATY 
KULINARNE NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM” Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie, 
okres realizacji 2018-2019 Wydatki bieżące: limity po zmianach wynoszą: na 2018 r. 19.694,00 zł, na 2019 r. 
64.306,00 zł. 

 

Prószków, 9 października 2018 r.                                                                     

Sporządziła: Ewa Miążek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                       Burmistrz 

                    Róża Malik 



Druk nr 447 

RO.0057.9.2018.ORM                                                                                     Prószków, 09.10.2018 r. 

 

        SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA  

ZA OKRES OD 20.09.2018 r. DO DNIA 09.10.2018 r.  

1. Podpisano 3 umowy na wynajęcie sal wiejskich, będących własnością Gminy 
Prószków. 

2. Wydano  3 decyzje o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości. 
3. Wykazano do sprzedaży nieruchomość gruntową oznaczoną numerem działki 

1211/15 o pow. 0,5377 ha z ark.m. 4 obręb Górki, gm. Prószków, zapisaną w księdze 
wieczystej nr OP1O/00061534/2. Uchwała Rady Miejskiej w Prószkowie Nr 
XLIV/348/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 06 października 2014 r. Tryb ustny 
przetarg ograniczony. Cena nieruchomości 15.000,00 zł + obowiązujący w dniu 
sprzedaży podatek VAT. 

4. Zlecono wycenę ustalającą wartość nieruchomości niezabudowanej oznaczonej 
numerem działki 819/41 o pow. 0,0026 ha z ark.m. 7, obręb Prószków, gm. Prószków, 
zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00109566/4, w celu wykupu przez Gminę 
Prószków gruntu zabudowanego przepompownią ścieków sanitarnych. 

5. Złożono sprawozdanie o udzielonej pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie w 
Systemie Rejestracji Pomocy Publicznej (akcyza). 

6.  Zlecono wykonanie remontu przepustu pod drogą w Prószkowie ul. Osiedle. 
7. Zlecono i wykonano  naprawę nawierzchni ul. Sportowej w Prószkowie. 
8. Wystosowano pismo do ZDW w sprawie naprawy chodnika w Ligocie Prószkowskiej. 
9. Wystosowano pismo do ZDW w sprawie naprawy studzienek kanalizacji deszczowej w       

Złotnikach. 
10. Wystosowano pismo do ZDW w sprawie dodatkowego  oznakowania przejść dla 

pieszych w  Złotnikach, Górkach i Chrząszczycach. 
11. Dokonano odbioru końcowego wyremontowanej kapliczki w Folwarku. 
12. Zlecono i wykonano  naprawę nawierzchni ul. Krasickiego w Prószkowie. 
13. Zlecono i wykonano naprawę nawierzchni drogi bocznej ul. Partyzanckiej  Prószkowie. 
14. Zlecono wykonanie projektu zmiany organizacji ruch na ul. Prószkowskiej w Źlinicach. 
15. Zlecono i wykonano uzupełnienie poboczy materiałem sypkim (frezowiną)  drogi 

wewn. relacji Prószków – Źlinice. 
16. Zlecono i wykonano tabliczkę pamiątkową na kaplicę w Folwarku . 
17. Wpłynęły 4  zgłoszenia zamiaru wycięcia drzew lub krzewów. 
18. Wpłynęły 3 wnioski  o zezwolenie na wycięcie drzew lub krzewów. 
19. Wydano 3 decyzje w sprawie wycięcia drzew i krzewów. 
20. Wpłynęły 2 wnioski na szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowane 

niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (susza). 
21. Przeprowadzono oględziny, sporządzono 2 protokoły  końcowe z szacowania 

wysokości szkód  spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi 
(susza). 

22. Zawarto umowę na konserwację rowu melioracyjnego R-B w Zimnicach Wielkich na 
długości 375 mb. 



23. Zawarto umowę na uprzątnięcie działki nr 925 w Prószkowie (przy ul. Młyńskiej w 
Prószkowie). 

24. Zlecono wycięcie odrostów z lip na ul. Wiśniowej w Ligocie Prószkowskiej wraz z 
utylizacją 

25. Złożono  17 wniosków do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. 
26. Dokonano ocen dwóch ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty 

niezaliczane do sektora finansów publicznych złożonych w trybie bezkonkursowym; 
27. Wydano 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; 
28. Podjęto przygotowanie wniosku o dofinansowanie operacji z zakresu tematycznego: 

„Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych” do LGD 
Partnerstwo Borów Niemodlińskich; 

29. Wydano 3 decyzje w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych; 

30. Zapewniono realizację 2 wniosków o udostępnienie informacji publicznej; 
31. Przekazano Wojewodzie Opolskiemu informację dotyczącą realizacji programów 

polityki zdrowotnej; 
32. Realizowano ustawowe zadania gminy w obszarze oświaty (dowóz uczniów do szkół, 

prowadzenie rejestrów, wykazów, ewidencji, wspieranie szkół niepublicznych itp.); 
33. Monitorowano spełnianie przez uczniów z terenu Gminy Prószków obowiązku nauki;             
34. Kontynuowano działania wdrożeniowe narzędzi i systemów umożliwiającym 

transmisję obrad Rady Miejskiej oraz imienne głosowanie w trakcie sesji; 
35. Zapewniono realizację zadań pozostających w kompetencji Burmistrza związanych z 

organizacją zarządzonych na dzień 21 października 2018r. wyborów samorządowych, 
tj.: plakatowanie i podawanie do publicznych wiadomości obwieszczeń wyborczych; 
zapewnienie obsługi informatycznej miejskiej i obwodowych komisji wyborczych; 
wyznaczenie przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych na 
terenie Gminy w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi 
wydarzeniami i przekazanie stosownego wykazu Komendantowi Komisariatu I Policji 
w Opolu; zapewnienie przygotowania i wyposażenia obwodowych komisji 
wyborczych itp.); 

36. Uzupełniono sprawozdanie z zadania zrealizowanego ze środków Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Funduszu Sprawiedliwości 
(nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy 
poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa); 

37. Zapewniono obsługę kadrową pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz 
obsługę Rady Miejskiej; 

38. Dokonano oceny formalnej wniosków o przeznaczenie środków z Funduszu 
Sołeckiego na rok 2019; 

39. Wszczęto postępowanie w przedmiocie zwrotu kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników; 

40. Zapewniono prawne środki ochrony danych osobowych w ramach zadań 
powierzanych podmiotom zewnętrznym (umowy powierzenia danych, 
upoważnienia); 

41. Zapewniono obsługę kancelaryjną i organizacyjną UM w Prószkowie (w tym wymiana 
korespondencji i obsługa klienta); 

42. Prowadzono bieżący monitoring zewnętrznych źródeł dofinansowania dla 
planowanych przez Gminę przedsięwzięć; 



43. Pobrano i zweryfikowano wysokość III raty opłat za korzystanie przez 
przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

44. Zapewniono obsługę OSP gminy Prószków, w tym w zakresie szkoleń, badań 
lekarskich, sprawozdawczości, amortyzacji sprzętu itp.; 

45. Dokonano podsumowania organizacji Dożynek Powiatowo-Gminnych w Złotnikach; 
46. Zorganizowano uroczystość Złotych i Diamentowych Godów dla Jubilatów z terenu 

Gminy Prószków; 
47. Opracowano i zlecono wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Prószków; 
48. Zatwierdzono aneksy do  arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 

2018/2019  
49. Wystąpiono do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o zwiększenie części 

oświatowej subwencji ogólnej z 0,4%  rezerwy z tytułu dofinansowania  kosztów 
związanych z wypłata odpraw dla zwalnianych nauczycieli. 

50. Przygotowano informację oświatową  za rok szkolny  2017/2018. 
51. Przekazano informację  do Wojewody o nieprzyjętych dzieciach do przedszkola wg 

stanu na dzień 30.09.2018r. 
52. Usunięto około 40 ton wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków 
53. Odebrano projekt na przebudowę ulicy Lipowej w Folwarku 
54. Odebrano projekt na przebudowę ulicy Stawowej w Nowej kuźni wraz z budowa 

oświetlenia 
55. Odebrano projekt na wykonanie przejścia i małej architektury w Folwarku 
56. Zakończono przebudowę ulicy Wolności w Źlinicach. 
57. Rozpoczęto przebudowę ulicy Stawowej w Ligocie Prószkowskiej 
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Druk nr 448 

Prószków 09.10.2018 r.  

Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych na 

ostatniej sesji Rady Miejskiej.  

1. Sołtys Jerzy Wocka zgłosił, że nadal nie został wyczyszczony przepust (mostek) pod drogą 
wojewódzką mimo pogłębienia prowadzących do niego rowów.  – rów został 
wyczyszczony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. Po wyczyszczeniu rowu zakres 
prac (udrożnienie przepustu) został przez gminę okazany Wykonawcy, po otrzymaniu 
wyceny zadanie zostanie zlecone.  

2. Sołtys Jerzy Wocka zgłosił potrzebę wykonania przeglądu technicznego chodnika 
biegnącego przy drodze woj. nr 414, w szczególności w rejonie posesji nr 5, 15 i 27. – 
wystosowano pismo w przedmiotowej sprawie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

3. Sołtys Jerzy Wocka zgłosił żeby gmina zainterweniowała w sprawie stawania 
samochodów nauczycieli z przodu przed szkołą w Złotnikach. Zawnioskował aby 
nauczyciele stawiali swoje samochody na nowym parkingu zostawiając z przodu miejsce 
dla rodziców podwożących swoje dzieci do szkoły. – sprawa została przekazana do 
dyrektora szkoły.  

4. Sołtys Jerzy Wocka poinformował, że mieszkańcy wnioskują o ustawienie dodatkowej 
tablicy informacyjnej w Złotnikach przed hurtownią napoi – wystąpiono do Wykonawcy o 
sporządzenie stosownej wyceny tablicy. 

5. Radny Paweł Piechaczek zawnioskował, aby gmina wystosowała pismo do Prezydenta 
Miasta Opola w sprawie niszczenia gminnych dróg lokalnych przez samochody skracające 
sobie drogę w związku z remontem drogi woj. nr 414 w m. Winów. -drogi po których 
poruszają się samochody są drogami publicznymi i brak jest możliwości wprowadzenia 
zakazu poruszania się pojazdów.  

6. Radny Dawid Kochanek zgłosił potrzebę ciśnieniowego wyczyszczenia studzienek 
kanalizacji deszczowej przy wyremontowanej drodze wojewódzkiej nr 414. – 
wystosowano pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich.  

7. Radny Konrad Witek zgłosił potrzebę wykonania sygnalizacji ostrzegawczej przy 
przedszkolu w Górkach ponieważ rodzice mają problemy z parkowaniem.- wystosowano 
pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

8. Sołtys Aniela Czollek zgłosiła potrzebę przycięcia odrostów lip rosnących na ul. Wiśniowej 
w Ligocie Prószkowskiej. – zadanie zostało zlecone i będzie wykonane w terminie do 19 
października 2018 r.  

9. Radny Teodor Klosa zgłosił, żeby gmina wystosowała pismo do ZDW w Opolu, że chodnik 
przy ul. Szkolnej w Ligocie Prószkowskiej jest zapadnięty i wymaga naprawy. – 
wystosowano pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich 

10. Radny Paweł Piechaczek zawnioskował, żeby gmina wystosowała pismo do GDDKiA w 
Opolu w sprawie wykonania ronda na skrzyżowaniu pod taśmociągiem oraz ścieżki pieszo 
– rowerowej z Boguszyc do Chrzowic i dalej do Winowa. – wystosowano pismo w 
przedmiotowej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  

11. Sołtys Andrzej Czerwiński oraz sołtys Damian Kaleta zgłosili potrzebę dokonania 
przeglądu technicznego hydrantów pożarowych w Zimnicach Małych i Nowej Kuźni – w 
związku ze zgłoszonymi wnioskami Referat Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w 
Prószkowie podjął następujące działania. Celem utworzenia w pełni sprawnego systemu 



ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Prószków wystąpiono do poszczególnych 
jednostek OSP z wnioskiem o dokonanie przeglądu i ocenę stanu technicznego 
hydrantów zlokalizowanych we wszystkich miejscowościach gminy Prószków oraz 
wytypowanie w każdej z nich tych hydrantów, które w pierwszej kolejności wymagają 
podjęcia działań naprawczych. Według aktualnego stanu sprawy OSP Źlinice – Boguszyce 
wykonała przedmiotowe zadanie w odniesieniu do swojej miejscowości. W oparciu o 
zebrane dane wystąpiono do ZGKiM w Prószkowie z prośbą o oszacowanie wartości 
naprawy wskazanych hydrantów.  Po uzyskaniu danych dot. ceny oraz wykazów z 
pozostałych terenów, sukcesywnie zlecane będą naprawy hydrantów we wszystkich 
miejscowościach gminy, w miarę posiadanych środków finansowych.   
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