
RO.0002.2.2018.ORM                                                                Prószków, 13.12.2018 r. 
 

 
Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 

Restauracja „Antek” w Źlinicach 
ul. Krapkowicka 19    

21 grudzień 2018 r., godz. 11.30 
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie uchwał w sprawach: 
1) Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 25): 

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

b) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
2) uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019 (druk nr 26): 

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały 

budżetowej, 
c) odczytanie opinii i wniosków komisji rady przez jej przewodniczących lub zastępców, 
d) ustosunkowanie się Burmistrza do wniosków i opinii komisji, 
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 
f) podjęcie uchwały budżetowej. 

3) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego i 
postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę 
Prószków, liczbę  punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty 
potwierdzające spełnianie tych kryteriów (druk nr 27), 

4) wyznaczenia przedstawicieli gminy Prószków do Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO” 
(druk nr 28), 

5) zmiany Uchwały nr XXXVIII/357/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 2018 
r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania 
służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na 
proekologiczne (druk nr 29), 

6) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk nr 30), 

7) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 
2019 – 2024 (druk nr 31), 

8) nadania nazwy drodze wewnętrznej (druk nr 32), 
9) zmian w budżecie gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018 (druk nr 33).   
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
5. Informacja z realizacji wniosków radnych oraz sołtysów zgłoszonych na ostatniej sesji 
 Rady Miejskiej. 
6. Pismo z dnia 19 listopada 2018 r. Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Opolu w  
       sprawie analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w   
       Prószkowie. 
7. Dyskusja i wolne wnioski. 
8. Zakończenie obrad.   

 



 
 
 
 
 
 

Projekty uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetowej na rok 2019 
znajdują się w osobnych plikach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           

Druk nr 27 

Projekt z dnia 13.12.2018 r.  
 

Uchwała Nr ……………………… 2018 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

 z dnia  21 grudnia 2018 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania  

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych 

przez Gminę Prószków, liczbę  punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 

oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994, z późn. zm.) w zw. z art.131 ust. 4 i 6 oraz art. 29 ust.2 

pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 996 z późn. 

zm.) Rada Miejska  w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§1.Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych 

przez Gminę Prószków, liczbę  punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 

oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów: 

 

 

Lp. 

 

Kryterium 

Wartość 

kryterium                            

w punktach 

Dokumenty 

potwierdzające 

spełnienie  kryterium 

    

1. Kandydat podlegający  obowiązkowi 

rocznego przygotowania przedszkolnego 

oraz kandydat  z odroczonym spełnieniem 

obowiązku szkolnego 

10 Pisemne oświadczenie 

 rodzica lub decyzja 

dyrektora o odroczeniu 

spełniania przez dziecko 

obowiązku szkolnego 

2. Oboje rodziców  kandydata  są zatrudnieni  

co najmniej w połowie czasu pracy lub 

prowadzą działalność gospodarczą lub 

gospodarstwo rolne  i są ubezpieczeni w 

KRUS lub kształcą się w systemie dziennym 

Kryterium stosuje się również do rodzica 

samotnie wychowującego dziecko. 

 

8 

Zaświadczenie z zakładu 

pracy o zatrudnieniu  

lub 

 zaświadczenie z uczelni 

zawierające informacje o 

stacjonarnym systemie  

studiów 

 lub 

 wydruk ze strony Centralnej 

Ewidencji  i Informacji o 

Działalności Gospodarczej 

albo Krajowego Rejestru 

Sądowego  

lub 

zaświadczenie o 

prowadzeniu gospodarstwa 



rolnego (wydane przez 

wójta, burmistrza)  

 

 

3. 

Kandydat zamieszkały w miejscowości                    

położonej  najbliżej   publicznego 

przedszkola 

 

6 

Pisemne oświadczenie                   

rodzica    

 

 

4. 

Rodzeństwo kandydata będzie   

kontynuowało edukację przedszkolną                        

w danym przedszkolu, a w przypadku 

zespołu szkolno - przedszkolnego  również 

szkole - w roku szkolnym na który 

prowadzona jest rekrutacja 

 

 

2 

 

 

Pisemne oświadczenie 

rodzica 

5. Kandydat z  placówki opiekuńczo 

wychowawczej oraz  kandydat z rodziny 

objętej nadzorem kuratorskim lub 

wsparciem asystenta rodziny. 

1 Kopia orzeczenia sądu 

rodzinnego ustanawiające 

nadzór kuratora lub  

zaświadczenie ośrodka 

pomocy społecznej o 

objęciu rodziny 

wsparciem asystenta 

    

 
§ 2. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata 

pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje kandydatom najstarszym.  
 
§ 3. Traci moc uchwała nr XXVI/207/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia                                               

24 lutego2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Prószków oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 708). 

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

       

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 
 
 
 
 

Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

                           Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



UZASADNIENIE 
 

   do uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie 
postępowania  rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez Gminę Prószków, liczbę  punktów możliwych do uzyskania za 
poszczególne kryteria oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów. 

Proces rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli  odbywa się w dwóch etapach.                      
W pierwszym z nich brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe: 
1) wielodzietność rodziny kandydata; 
2) niepełnosprawność kandydata; 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, Rada Miasta upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia nie więcej 
niż sześciu kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie rekrutacji, przyznania im 
określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich 
spełniania.  
 

W stosunku do poprzedniej uchwały Nr XXVI/207/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie  
sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania  
rekrutacyjnego  do  publicznych  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków oraz 
określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia  tych kryteriów 
wprowadzono  zamiany : 

 dotyczące wartości punktów poszczególnych kryteriów, 
 zrezygnowano z kryterium dotyczącego płatników podatku dochodowego  od 

osób fizycznych jako mieszkańcy gminy Prószków, 
  wprowadzono kryterium określone w pkt. 5 projektu tj. „Kandydat z  placówki 

opiekuńczo wychowawczej oraz  kandydat z rodziny objętej nadzorem 
kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny” , 

  szczegółowo dookreślono dokumenty potwierdzające spełnienie  kryterium. 
 

Zaproponowane zmiany pozwolą na przyjęcie do przedszkoli kandydatów z rodzin 
najbardziej potrzebujących. 
 
Przedstawione projekcie uchwały kryteria, liczba punktów za ich spełnienie oraz rodzaje 
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia uzgodniono z dyrektorami przedszkoli. 
 
Przygotowała 
Barbara Dziubałtowska  

                            Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



                                           

Druk nr 28 

Projekt z dnia 13.12.2018 r.  
 
 

UCHWAŁA NR  
 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia .................... 2018 r. 

 
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Prószków do Zgromadzenia Związku 

Gmin „PROKADO” 
 
 

 Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 1 Statutu Związku Gmin 
„PROKADO” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 1993r., nr 21, poz. 220 z późn. zm.),  Rada 
Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Jako przedstawicieli gminy Prószków w Zgromadzeniu Związku Gmin „PROKADO” 
z siedzibą w Prószkowie na kadencję 2018-2023 wyznacza się: 

 
1) Gerarda Cebulę; 
 
2) Adama Kasperka. 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

                           Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



Uzasadnienie 
 

do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Prószków  
do Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO” 

 
Gmina Prószków jest uczestnikiem  Związku Gmin “PROKADO” z siedzibą w Prószkowie. 
Zgodnie z postanowieniami Statutu w/w Związku jego organem stanowiącym i kontrolnym 
jest Zgromadzenie Związku, w skład którego wchodzi po trzech przedstawicieli każdej  
z Gmin będącej uczestnikiem Związku, w tym – z mocy prawa – organ wykonawczy gminy. 
W świetle art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) w sytuacji, gdy Statut Związku przyznaje gminom 
więcej niż jeden głos w zgromadzeniu, dodatkowych przedstawicieli wyznacza rada gminy. 
W związku z powyższym zasadne jest wskazanie w drodze uchwały dwóch osób jako 
przedstawicieli gminy Prószków w Zgromadzeniu Związku Gmin „PROKADO”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



                                           

Druk nr 29 

Projekt z dnia 13.12.2018 r. 
 

 

UCHWAŁA NR 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia …. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/357/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza 

polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) w związku z art. 
400a ust. 1 pkt. 21 oraz art. 403 ust. 2, 4 i 5-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), uwzględniając uwagi 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawione przy piśmie nr DMP-
530-387(2)/18/AWo, 

Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

§ 1 

W § 6 Uchwały nr XXXVIII/357/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 
2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków 
na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania 
węglowego na proekologiczne 

dodaje się zapis: „i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku”. 

§ 2 

§ 3 ust. 6 załącznika do Uchwały nr XXXVIII/357/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z 
dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 
gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie 
ogrzewania węglowego na proekologiczne 

otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli dotacja stanowi pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem 
warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24 grudnia 
2013). W tym przypadku do wniosku należy dołączyć: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i 
pomocy de minimis w rybołóstwie, otrzymane w roku podatkowym, w którym 
następuje ubieganie się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, 
albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.  

2) Informacje zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w 
sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o 
pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz.311 ze zm.)  

§ 3 



Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

                           Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY 

 

Zgodnie z art. 403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska, do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska w tym 
przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.  

Gmina Prószków jest położona w strefie, na której zostały przekroczone standardy 
jakości powietrza w zakresie dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń pyłowych. 
Dotacja stanowić będzie mechanizm zachęcający mieszkańców do inwestowania  
w ekologiczne źródła ogrzewania, dzięki czemu jakość powietrza na terenie gminy ulegnie 
polepszeniu.  

Zgodnie z art. 7 ust 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 362) Projekt 
programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu 
Prezesowi Urzędu, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące 
przejrzystości zasad udzielania pomocy. 

Zgodnie z art. 7 ust 3a  w/w ustawy projekt programu pomocowego przewidujący 
udzielanie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie podlega zgłoszeniu 
ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, który w terminie 14 dni może przedstawić 
zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. Niniejsza Uchwała nie 
przewiduje udzielania pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

Celem zaopiniowania Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów swoje 
uwagi wniósł przy piśmie nr DMP-530-387(2)/18/AWo z dnia 30.04.2018 r. 

W związku z powyższym należy uznać za zasadne dodanie zapisów dotyczących 
pomocy de minimis wskazanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów a tym samym podjęcie niniejszej uchwały.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



                                  

Druk nr 30 

Projekt z dnia 13.12.2018 r. 
 
 

UCHWAŁA  NR………….. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia………………. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz ust. 4  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 

40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), 

Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje:  

§ 1. 

Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych, zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny w 

wysokości: 

1) za pojemnik 120 dm3 – 22,50 zł + VAT, 

2) za pojemnik 1100 dm3 – 195,00 zł + VAT. 

§ 2. 

W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, określa 

się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 

ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych, w wysokości:  

1) za 120 dm3 segregowanych odpadów komunalnych – 14,50 zł + VAT, 

2) za 1100 dm3 segregowanych odpadów komunalnych – 125,00 zł + VAT, 

3) za jednorazowe odebranie worka o pojemności 120 m3 z segregowanymi odpadami 

komunalnymi – 9,07 zł + VAT. 

§ 3. 

Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych, w wysokości:  

1) 0 – 5 m3  - 157,00 zł + VAT, 
2) Powyżej 5-8 m3  - 222,00 + VAT, 
3) Powyżej 8 – 12 m3  - 278,00 zł + VAT. 

 
§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  



§ 5. 

Traci moc uchwała NR IX/54/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w 

sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych.  

§ 6. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie.  

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Radca prawny 

Marcin Popielski 

                           Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



Uzasadnienie 

 

W związku z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 

2018.1454t.j. z dnia 2018.07.30), rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat za usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani 

do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

Zgodnie z art. 6 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, rada gminy określając stawki opłat za usługi 

wyżej wymienione, stosuje wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w 

sposób selektywny.  

Uwzględniając  powyższe zmienia się uchwałę NR IX/54/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z 

dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



                                           

Druk nr 31 

Projekt z dnia 13.12.2018 r. 

 

 

Uchwała Nr …../……./2018 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ………………… 2018 roku 

 

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków 

na lata 2019 – 2024 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 

roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

(t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1234 ze zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków 

na lata 2019 – 2024”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Radca prawny 

Marcin Popielski 

                           Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



Uzasadnienie 

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 

ze zm.) rada gminy uchwala wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na 

co najmniej pięć kolejnych lat. 

Ponieważ na koniec 2018 roku wygasa Uchwała Nr XX/185/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2013-2018, należy podjąć nową uchwałę w 

sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Prószków na kolejne lata tj. na lata 2019-2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                           Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



Załącznik do uchwały Nr …./…./2018 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia …………..2018 r. 

 

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRÓSZKÓW 

NA LATA 2019 -2024 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

W celu realizacji zadań Gminy Prószków w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych wspólnoty samorządowej z wykorzystaniem mieszkaniowego zasobu Gminy uchwala się 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2019 – 2024, 

który obejmuje: 

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego w poszczególnych 
latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne; 
2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków 
i lokali, z podziałem na kolejne lata; 
3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach; 
4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu; 
5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w kolejnych 
latach; 
6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach; 
7) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów 
oraz koszty modernizacji lokali budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty 
zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli, także wydatki 
inwestycyjne; 
8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy, a w szczególności: 

a) niezbędny zakres zmian lokali związanych z remontami budynków i lokali, 
b) planowaną sprzedaż lokali. 

Rozdział II 

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego w poszczególnych 

latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne 

1. Mieszkaniowy zasób Gminy Prószków obejmuje wg stanu na dzień 30 listopada 2018 roku 47 lokali 
mieszkalnych o łącznej powierzchni 2.419,85 m2, w tym 30 lokali znajduje się w 9 budynkach stanowiących 
własność Gminy, natomiast pozostałe 17 znajdują się w 12 budynkach należących do kilku współwłaścicieli 
i zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. 
2. Gmina Prószków nie posiada lokali socjalnych. 
3. Zakłada się, że liczba komunalnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach należących do 
kilku współwłaścicieli i zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, będzie się zmniejszać w wyniku ich 
sprzedaży na rzecz najemców. 
4. Przewiduje się powiększenie liczby lokali mieszkalnych  znajdujących się w budynkach stanowiących 
własność Gminy poprzez adaptację budynków gminnych. 
5. Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy Prószków w poszczególnych latach: 



ROK  Ilość lokali mieszkalnych Ilość lokali socjalnych 

2018-11-30 

stan wyjściowy 
47 0 

2019 47 0 

2020 49 0 

2021 48 0 

2022 48 0 

2023 47 0 

2024 47 0 

6. Prognoza stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy Prószków: 
1) Stopień wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje i urządzenia: 

a) centralne ogrzewanie 9%, 
b) instalacja wodno-kanalizacyjna 98%, 
c) łazienka 91%, 
d) wc 91%. 

2) Struktura wiekowa budynków: 

 

 

 

 

3) Stan techniczny lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prószków 
w poszczególnych latach: 

 

Wybudowane do 1945 roku 85% 

Wybudowane w latach 1946 - 1950 0% 

Wybudowane w latach 1951 - 1960 5% 

Wybudowane w latach 1961 i powyżej 10% 

Rok 

Stan techniczny w % 

Lokale mieszkalne Lokale socjalne 

dobry średni zły dobry średni zły 

2018-11-30 

stan wyjściowy 
15% 20% 65% - - - 

2019 15% 25% 60% - - - 

2020 25% 25% 50% - - - 

2021 30% 30% 40% - - - 

2022 30% 40% 30% - - - 

2023 40% 35% 25% - - - 

2024 40% 40% 20% - - - 



Rozdział III 

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, 

podziałem na kolejne lata 

1. Budynki wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prószków w większości wybudowano 
przed 1945 r., w związku z czym charakteryzują się niskim standardem i wymagają dużych nakładów 
finansowych celem utrzymania ich zadawalającego stanu technicznego. Uwzględniając potrzeby 
remontowe będą podejmowane prace zapewniające bezpieczeństwo lokatorów oraz gwarantujące 
utrzymanie lokali na zadowalającym poziomie techniczno-sanitarnym. Gminny zasób mieszkaniowy 
charakteryzuje się dużym stopniem dekapitalizacji. Z uwagi na wiek budynków oraz brak dostatecznej 
ilości prac konserwatorsko-remontowych, zasoby mieszkaniowe ulegają wcześniejszemu zużyciu 
i wymagają remontów doraźnych oraz kapitalnych. Konieczne do wykonania prace dotyczą m.in. prac 
termomodernizacyjnych, remontu połaci dachowych, elewacji oraz klatek schodowych, wymiany zużytej 
stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Celem poprawy 
standardu mieszkań gminnych należy rozważyć podłączenia części z nich do sieci gazowej, której budowa 
na terenie Gminy Prószków planowana jest w 2019-2020 r. Z powodu ograniczonych środków 
finansowych nie wszystkie wymagane prace remontowe i modernizacyjne mogą zostać wykonane. 
2. W budynkach, w których Gmina Prószków jest jednym ze współwłaścicieli, potrzeby remontowe 
ustalane są przez wspólnoty mieszkaniowe. Gmina ponosi również wydatki na remonty, dokonując wpłat 
na fundusze remontowe, zgodnie z podejmowanymi uchwałami wspólnot mieszkaniowych, 
proporcjonalnie do udziału Gminy Prószków we wspólnocie. 
3. Plan remontów i modernizacji: 
 

 

Zakres  

i modernizacja 

Plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków 

i lokali w ujęciu finansowym 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  Remonty dekarskie 190 000 - - 50 000 - - 

  Roboty  

ogólnobudowlane  

19 000 - 10 000 100 000 100 000 - 

  Roboty stolarskie 14 000 27 000 30 000 10 000 37 000 - 

  Instalacja elektryczna  10 000 - - - 15 000 - 

  Roboty malarskie    - - - - - 110 000 

  Inne roboty  - 30 000 190 000 10 000 - - 

 Ogółem w tyś. złotych  233 000 57 000 230 000 170 000 152 000 110 000 

Rozdział IV 

Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2019 – 2024 

W latach 2019-2024 planuje się sprzedaż najemcom lokali mieszkalnych, które to usytuowane są 

w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych na zasadach preferencyjnych, zachęcających do 

całkowitego wykupu mieszkań w tych budynkach.  

Rozdział V 

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu 



1. Burmistrza Prószkowa zarządzeniem ustala stawkę bazową czynszu za najem lokali mieszkalnych 
w oparciu o wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2019-
2024 z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. 

2. Ustala się czynniki podwyższające lub obniżające stawkę bazową czynszu w zależności od: 
1) wyposażenia budynku i lokalu mieszkalnego w instalacje i urządzenia techniczne; 
2) położenia budynku, 
3) położenie lokalu w budynku. 

3. Ustala się czynniki podwyższające wartość bazową stawki czynszu: 
1) centralne ogrzewanie – podwyższenie o 10%, 
2) lokal mieszkalny położony w miejscowości Prószków – podwyższenie o 5%, 

4. Ustala się czynniki obniżające wartość bazową stawki czynszu: 
1) lokal mieszkalny z łazienką i WC poza lokalem – obniżenie o 10% 
2) lokal mieszkalny położony na parterze – obniżenie o 5%. 

5. Czynników obniżających wartość użytkową lokali wymienionych w ust. 4 nie stosuje się do stawki 
czynszu za lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m² wynajętych w drodze 
przetargów lub negocjacji. 

6. Wzrost czynszu odbywać się będzie nie częściej niż raz w roku, po uprzednim wypowiedzeniu na piśmie 
dotychczasowej wysokości, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem terminów 
wypowiedzenia wynikających z przepisów ustawy. 

Rozdział VI 

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy  oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w kolejnych 

latach  

1. Zarząd lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prószków sprawowany jest 
Referat Gospodarki. 

2. Zarządzanie budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prószków sprawowany 
będzie na podstawie umowy zawartej z zarządcą.  

3. Zarządzanie budynkami wspólnot mieszkaniowych odbywa się na podstawie uchwał podjętych przez 
Wspólnoty Mieszkaniowe oraz ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (j.t. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 716 ze zm.). 

4. W umowie zawartej z zarządcą, w szczególności należy ustalić zasady: 
a) prawidłowego używania przedmiotu zarządu zgodnie z przeznaczeniem, 
b) utrzymywania przedmiotu zarządu w stanie nie pogorszonym przy uwzględnieniu stopnia 
normalnego zużycia, a w szczególności zobowiązują się do dokonywania niezbędnych napraw, 
remontów i konserwacji wynikających z bieżącej eksploatacji przedmiotu zarządu, przy uwzględnieniu 
normalnego z nich korzystania, 
c) przestrzegania zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków uchwalonym 
przez Radę Miejską, 
d) ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy zarządcy w przedmiocie zarządu, 
e) współpracy z właściwymi przedmiotowo Wydziałami Urzędu Miejskiego w Prószkowie w zakresie 
gospodarki lokalami, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji ludności. 

5. Sposób gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy polega w szczególności na: 
1) zapewnieniom najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych; 
2) utrzymaniom w należytym stanie technicznym nieruchomości oraz znajdujących się na nich  
urządzeń komunalnych i zieleni; 
3) prowadzeniom spraw  związanych z najmem lokali poprzez zawieranie umów najmu, naliczanie 
i pobieranie czynszu i innych opłat związanych z najmem lokali; 
4) bieżących naprawy i konserwacje lokali i budynków według potrzeb. 



6. W latach 2019-2024 nie przewiduje się zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Prószków. 

Rozdział VII 

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2019-2024 

1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2019-2024 są przychody z tytułu czynszów 
najmu. 

2. W przypadku zaistnienia takiej konieczności Rada Miejska może przeznaczyć na finansowanie 
gospodarki mieszkaniowej dodatkowe środki budżetu Gminy. 

Rozdział VIII 

Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów 

oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty 

zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki 

inwestycyjne 

Wysokość wydatków w latach 2019-2024:  

  2019 

[tys. zł] 

2020 

[tys. zł] 

2021 

[tys. zł] 

2022 

[tys. zł] 

2023 

[tys. zł] 

2024 

[tys. zł] 

koszty bieżącej eksploatacji 32 32 32 32 32 32 

koszty remontów oraz 

modernizacji lokali i budynków 

wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy 

233 57 230 170 152 110 

koszty zarządu nieruchomościami 

wspólnymi których gmina jest 

jednym ze współwłaścicieli 

57 57 57 57 57 57 

wydatki inwestycyjne - 350 - - - - 

Planowane wydatki ogółem: 322 496 319 259 241 199 

 

Rozdział IX 

Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy 

1. Ze względu na różnorodność zasobów mieszkaniowych pod względem technicznym działania mające 
na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Prószków wynikać będą z bieżących potrzeb eksploatacyjnych i działań doraźnych. 

2. Nie przewiduje się zamian lokali w związku z prowadzonymi remontami budynków i lokali. Remonty 
lokali będą wykonywane bez przekwaterowywania najemców. W trakcie planowanych remontów 
budynków nie zajdzie konieczność wykwaterowania najemców.  

3. Sprzedaż lokali mieszkalnych będzie realizowana zgodnie z rozdziałem IV wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2019 – 2024. 
 



                                           

Druk nr 32 

Projekt z dnia 12.12.2018 r.  

UCHWAŁA Nr…………… 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWI 

z dnia…………………….. 
 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej  

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2068 z późn. zm.), za pisemną zgodą 

właścicieli terenu,  Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 § 1. 

1. Nadaje się  drodze wewnętrznej, stanowiącej własność osoby prywatnej, położonej w 
obrębie miejscowości Górki  - działki  1099/17; 1092/16; 1093/16; 1105/17  z km.4,  nazwę: 
ulica Perłowa. 

2. Szczegółowy przebieg ulicy Perłowej wymienionej w ust.1 powyżej obrazuje załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

                           Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



 

 

 



UZASADNIENIE 

    W związku z wnioskiem mieszkańców m. Górki o nadanie nazwy  ulicy, Rada Gminy na podstawie 

art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  może podjąć uchwałę w sprawie 

nadania nazwy drodze wewnętrznej. 

         Z uwagi na to, iż zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego m.  Górki tereny położone 

przy działce nr 1099/17; 1092/16; 1093/16; 1105/17  z km.4, obręb Górki są terenami 

przeznaczonymi pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną,  mieszkańcy powinni mieć możliwość 

uregulowania spraw związanych z meldunkiem oraz nadaniem numeru porządkowego dla 

nieruchomości.   
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Druk nr 32 

Projekt z dnia 12.12.2018 r. 
 

 

UCHWAŁA NR 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 21 grudnia 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 dochodów, wydatków stanowiących załączniki nr 1, 2 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 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

                   Skarbnik 

             Dorota Staniów  

                          Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



 

 

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z  21 grudnia 2018  r. w sprawie zmian budżetu Gminy 
Prószków na  rok kalendarzowy 2018 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w 
Prószkowie  
z dnia 20 grudnia 2017 r. – PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA 2018 
ROK  

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 5.817,00 zł 

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 5.817,00 zł 

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
o kwotę 5.817,00 zł 

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 5.817,00 zł 

 

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 W UKŁADZIE DZIAŁÓW I 
ROZDZIAŁÓW   

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 5.817,00 zł w tym: 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 5.817,00 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 5.817,00 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.817,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 5.817,00 zł  

Dz. 758 Rozdz. 75801 o kwotę 5.817,00 zł – subwencje ogólna z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów 
związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych. 

WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 5.817,00 zł  

Dz. 801 Rozdz. 80101 o kwotę 5.817,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą odpraw  
dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych. 

 

Sporządziła: Dorota Staniów                        

Prószków, 12.12.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



RO.0057.11.2018.ORM                                                                                         Prószków, 13.12.2018 r.  

 
 

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza za okres od dnia 22.11.2018-13.12.2018 r. 
 

 
1. Podpisano umowę na zadanie: „Wykonanie dokumentacji technicznej - „Budowa ścieżki 

rowerowej „Prószków Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-
Prószków Pomologia”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

2. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 
przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
oraz dróg wewnętrznych z odwodnieniem dla potrzeb osiedla 17 domów mieszkalnych 
jednorodzinnych, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 146/1, 142/1 oraz części 
działki nr 134/1 k.m.1 obręb Górki, dla RAM Sp. z o.o.  

3. Odebrano dokumentację techniczną – projektową dot. „Budowy ul. Polnej 
w miejscowości Chrząszczyce wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji 
deszczowej”. 

4. Odebrano dokumentację techniczną – projektową dot. „Rozbudowy oświetlenia 
ulicznego 
na ul. Opolskiej w Zimnicach Wielkich”. 

5. Odebrano dokumentację techniczną – projektową dot. „Zagospodarowania zaplecza 
sportowego przy boisku w Chrząszczycach”. 

6.  Podpisano umowę o roboty budowlane – elektryczne obejmujące : Budowę punktu 
oświetlenia ulicznego na ulicy Polnej w Złotnikach. 

7. Wykonano prace obejmujące zakup i dostawę urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem 
ich montażu w miejscowości Górki. 
 

 
 

Burmistrz  
Krzysztof Cebula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej. 
 

1. Radny Piotr Pach zgłosił, że droga z Prószkowa do Nowej Kuźni, po przeprowadzonym 
remoncie, w wielu miejscach jest za wąska co stwarza niebezpieczeństwo                            
dla mijających się samochodów. 
Wystosowano pismo do Zarządu Dróg Powiatowych o zajęcie stanowiska. 

2. Sołtys Damian Kaleta zgłosił, że na ścieżce pieszo - rowerowej z Prószkowa do Nowej 
Kuźni zalegają liście oraz że na drodze z Nowej Kuźni do Złotnik w paru miejscach 
wykruszają się pobocza znajdującej się tam nawierzchni asfaltowej.  
W sprawie zalegających liści wystosowano pismo do Zarządu Dróg Powiatowych                           
o uprzątnięcie i utrzymanie czystości na przedmiotowym odcinku ścieżki pieszo – 
rowerowej. Zlecono uzupełnienie tłuczniem poboczy na drodze z Nowej Kuźni                             
do Złotnik.  

3. Sołtys Krzysztof Lellek zgłosił wniosek o wystosowanie pisma do właściciela posesji 
sąsiadującej z salą wiejską w Przysieczy o likwidację ogrodzenia częściowo 
znajdującego się na działce gminnej oraz o uprzątnięcie śmieci z terenu tej działki.  
W chwili obecnej trwają prace związane z okazaniem znaków granicznych                              
na przedmiotowej działce, po zweryfikowaniu przebiegu granic dalsze czynności będą 
podejmowane.  

4. Radny Alfred Kiełbasa zgłosił wniosek w sprawie wystosowania do ZDW w Opolu 
pisma w sprawie remontu zniszczonej nawierzchni drogi wojewódzkiej w Jaśkowicach                                             
na wysokości „parku”.  
Wystosowano pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wykonanie stosownych 
napraw.  
Sołtys Tadeusz Wieszala zgłosił wniosek, że działając w imieniu rodziców dzieci 
zamieszkujących w miejscowości Folwark, uczęszczających do Szkoły Podstawowej                            
w Boguszycach, wnosi o dowóz w/w uczniów do Szkoły Podstawowej w Boguszycach 
gimbusem, a nie jak do tej pory autobusem komunikacji zbiorowej.  
W związku ze zgłoszonym wnioskiem, w porozumieniu z pracownikami Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Boguszycach, zebrano i zweryfikowane dane dotyczące 
liczby dzieci, których przedmiotowa sytuacja dotyczy. Ponadto przeanalizowany 
został obowiązujący rozkład jazdy autobusów komunikacji zbiorowej, z których dzieci 
te mają możliwość korzystania w ramach zapewnianych przez Gminę biletów 
miesięcznych. Ustalono, iż w godzinach porannych poprzedzających rozpoczęcie zajęć 
lekcyjnych w w/w placówce na linii Folwark-Boguszyce obowiązują dwa kursy (odjazd 
z Folwarku: 7.08 oraz 7.14), powrót możliwy jest m.in. o następujących godzinach 
(odjazd z Boguszyc): 11:26, 13:06, 14:36. Ustalenia wymaga fakt, czy rodzice dzieci 
korzystających z dojazdu do ZSP w Boguszycach wyrażają chęć zrezygnowania  z 
możliwości bezpłatnego dojazdu przez dziecko za pomocą połączeń PKS                                                          
w dostępnych i najbardziej dogodnych dla nich godzinach, na rzecz dojazdu 
wyznaczonym wyłącznie do tego celu środkiem lokomocji, mając świadomość,                                        
iż transport ten zapewniony będzie o wyznaczonej godzinie (nie ma możliwości 
zindywidualizowania godzin przewozu pod każde dziecko). Powyższa sprawa zostanie 
omówiona z rodzicami dzieci w najbliższym czasie.  
 

Burmistrz 
Krzysztof Cebula 


