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Prószków, 17.01.2019 r.

Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie,
Sala konferencyjna Nadleśnictwa Prószków
ul. Opolska 11
25 styczeń 2019 r., godz. 9.00
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Prószkowie na rok 2019 (druk nr 36),
2) ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez
gminę oraz zasad jego ustalania (druk nr 37),
3) zasad udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów
stanowiących własność Gminy Prószków zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów (druk nr 38),
4) zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019 (druk nr 39),
5) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 40).
4.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.

5.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego za rok 2018.

6.

Dyskusja i wolne wnioski.

7.

Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Prószkowie
/-/
Lucjan Dzumla

Druk nr 36
Projekt z dnia 17.01.2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Prószkowie na rok 2019
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
2018 r., poz. 994) uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych i Obywatelskich
stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
3. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa
Publicznego stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
4. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska,
Rzemiosła i Handlu, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
5. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stanowiący załącznik nr 5 do
uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Prószkowie.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Krzysztof Cebula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia ………….. 2019 r.
Plan pracy komisji rewizyjnej na rok 2019.
I Kwartał
1.Przyjęcie planu pracy na 2019 rok.
2.Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych przez Ośrodek Kultury i Sportu w 2018r. na
podstawie sprawozdania rocznego w sprawie wykonania planu finansowego.
3.Analiza realizacji powierzonych zadań ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami.
4.Analiza wybranych przyznanych dotacji dla stowarzyszeń.
II Kwartał
1.Zapoznanie komisji z protokołem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej.
2.Analiza raportu o stanie gminy.
3.Opracowanie wniosku o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium dla Burmistrza Prószkowa.
4.Przekazanie wniosku w sprawie absolutorium do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz do Rady
Miejskiej.
5.Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za 2018r. (ilość dłużników. Kwota zadłużenia.
Podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty).
6.Analiza sprawozdania finansowego w szczególności bilansu i rachunku zysku i strat ZGKiM za 2018r.
III Kwartał
1.Opiniowanie wykonania budżetu Gminy za 1 półrocze 2019r.
2.Analiza dot. inwestycji wykonywanych w Gminie Prószków w pierwszym półroczu 2019 roku.
IV Kwartał
1.Analiza i ocena projektu budżetu gminy na 2020 rok.
2.Przygotowanie planu pracy na 2020 rok.
3.Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji rewizyjnej za 2019 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zygmunt Hergesell

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia …………. 2019 r.
Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych i Obywatelskich na rok 2019.
Lp.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Tematyka posiedzeń
Przygotowanie planu pracy na rok 2019.

Termin
I kwartał
I kwartał

Omówienie realizacji statutowych zadań pomocy społecznej.
Zapoznanie się z działalnością OKiS-u.

I kwartał

Bezpieczeństwo w gminie, spotkanie z przedstawicielem Policji.

Zapoznanie się z sytuacją obiektów szkolnych na terenie gminy. (wyjazd)

II kwartał

II kwartał

II i III kwartał

Działalność sportowa i kulturalna na terenie gminy.

Omówienie przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego.

Zaopiniowanie programów gminnych dotyczących działalności pracy komisji.

III kwartał

III kwartał

9.

Stan opieki zdrowotnej na terenie gminy.

10.

Omówienie budżetu gminy na rok 2020 z uwzględnieniem obszarów IV kwartał
działania komisji.

11.

12.

Sprawozdanie z działalności komisji za rok 2019.

Opiniowanie projektów uchwały Rady Miejskiej.

IV kwartał

IV kwartał

I - IV kwartał

13.

Bieżące sprawy Komisji.

I - IV kwartał

14.

Podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych, formułowanie wniosków i opinii I - IV kwartał
w zakresie kompetencji Komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty,
Zdrowia Spraw Socjalnych i Obywatelskich
Marek Zgoda

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia …… 2019 r.
Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego na rok 2019.
Terminy spotkań komisji realizowane będą na bieżąco w nawiązaniu do terminów sesji Rady Miejskiej
w Prószkowie.
1. Bieżąca analiza przedstawionych projektów uchwał podatkowych, finansowych i około budżetowych oraz
wnoszonych zmian w budżecie Gminy na rok 2019 przy udziale Burmistrza Gminy i Skarbnika Gminy. Termin
– wszystkie posiedzenia komisji.
2. Opiniowanie wieloletniego programu inwestycyjnego. Termin – bieżąco 2019 rok.
3. Analiza i wnioski nad wykonaniem budżetu za rok 2018. Termin – marzec – czerwiec 2019.
4. Analiza dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów za pierwsze półrocze 2019. Termin – sierpień,
wrzesień 2019 rok.
5. Opiniowanie prac związanych z konstrukcją Budżetu na 2020 rok, planu inwestycyjnego oraz
przedstawienie wniosków do w/w budżetu. Termin – październik – listopad 2019 rok.
6. Analiza projektu budżetu Gminy na 2020 rok. Termin – listopad, grudzień 2019 rok.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego

Andrzej Czerwiński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia ….. 2019 r.
Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska, Rzemiosła i Handlu na
rok 2019.
1. Opiniowanie na bieżąco projektów uchwał przedkładanych przez Burmistrza
Prószkowa dotyczących m. in.:
a) nabycia, zbycia, wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych
będących własnością gminy,
b) spraw opracowania, zmian planów zagospodarowania przestrzennego
poszczególnych miejscowości,
c) stawek podatków dla przedsiębiorców i rolników,
d) taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
e) stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
i opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2. Analiza wpływów z podatku rolnego.
3. Formułowanie wniosków dotyczących polityki podatkowej związanej
z rolnictwem i działalnością gospodarczą, rzemiosłem i handlem, ochroną
środowiska.
4. Analiza wydatków środków finansowych na ochronę środowiska, utrzymanie
czystości i porządku, rolnictwo i melioracje.
5.Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się sprawami
należącymi do zakresu działania Komisji.
6. Podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Wodnej, Ochrony Środowiska, Rzemiosła i Handlu

Paweł Piechaczek

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia....................2019 r.
Plan Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2019.
1. Rozpatrywanie skarg na działalność Burmistrza Prószkowa, a także kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
2. Rozpatrywanie wpływających do Rady Miejskiej wniosków i petycji.
3. Przygotowywanie projektów uchwał oraz uzasadnień dotyczących rozpatrywania skarg, wniosków
i petycji.
4. Bieżące opiniowanie projektów uchwał przedkładanych przez Burmistrza Prószkowa.
5. Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Komisji.
6. Współpraca z właściwymi komisjami Rady Miejskiej.
7. Sporządzenie planu pracy na rok 2020.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Winicjusz Badura

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Komisje Rady Gminy przedkładają
Radzie swój plan pracy, który Rada zatwierdza. Komisje wykonują swoje zadania zgodnie
z obligatoryjnie przedkładanym planem pracy. Komisje podlegają Radzie, zatem podjęcie przez
Radę uchwały przyjmującej plan pracy jest delegowaniem uprawnień Rady dla podejmowania
przez Komisje ściśle określonych zadań.

Burmistrz
Krzysztof Cebula

Druk nr 37
Projekt z dnia 17.01.2019 r.
Uchwała Nr ……………
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia………………………
w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna
zatrudnianego przez gminę oraz zasad jego ustalania

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 04 luty 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
/Dz.U. 2018 poz.603 ze zm. / Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
Ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna w wysokości do 20,00zł. brutto
za każdą pełną godzinę świadczonej opieki.
§2
Wynagrodzenie dziennego opiekuna ustala się według następujących zasad:
1) wynagrodzenie przysługuje na podstawie zawartej umowy,
2) wynagrodzenie przysługuje za sprawowanie opieki w dni robocze tj. przez 5 dni w tygodniu
z wyłączeniem dni świątecznych w danym miesiącu,
3) wynagrodzenie będzie wypłacane miesięcznie na podstawie zweryfikowanej listy obecności
dziecka podpisanej przez rodziców- po zakończeniu danego miesiąca do 5 dnia następnego
miesiąca.
§3
Traci moc uchwała NR XXIV/182/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 listopada 2016r.
w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego
przez Gminę oraz zasad jego ustalania/ Dz.U. Woj. Opolskiego 2016 poz.2587/.

§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 projektu uchwały Nr…………………………….
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia ……………………………………………………….
w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna
zatrudnianego przez gminę oraz zasad jego ustalania
Dziennym opiekunem jest osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20
tygodnia życia zatrudniana min. przez gminę na podstawie umowy zlecenia. Ustawa o opiece nad
dziećmi w wieku do 3 lat w art. 43 wskazuje, iż maksymalną wysokość wynagrodzenia dziennego
opiekuna zatrudnianego przez gminę określa w drodze uchwały Rada Miejska.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019r. /Dz.U.2018
poz.1794/ ustalono wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki
godzinowej która od 1 stycznia 2019r. wynosi 14,70zł. W tym stanie rzeczy ustalenie nowej
maksymalnej stawki godzinowej jest uzasadnione.
Burmistrz
Krzysztof Cebula

Druk nr 38
Projekt z dnia 17.01.2019 r.
Uchwała Nr …../……./2019
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia ………………… 2019 roku
w sprawie zasad udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
gruntów stanowiących własność Gminy Prószków zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) oraz art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w
prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1716 ze zm.) Rada Miejska w Prószkowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielanie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków
mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikat od
opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy
Prószków zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w wysokości
określonej w § 2.
§ 2. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
gruntu stanowiącego własność Gminy Prószków zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo
własności tego gruntu, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od
tej opłaty w wysokości:
1) 90% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło
przekształcenie;
2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po
przekształceniu;
3) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po
przekształceniu;
4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po
przekształceniu;
5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po
przekształceniu.
§ 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

Skarbnik Gminy

Burmistrz

Marcin Popielski

Dorota Staniów

Krzysztof Cebula

Uzasadnienie
W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716). Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo
własności tych gruntów. Ustawa nie wprowadza jakiegokolwiek kryterium podmiotowego –
przekształceniu podlegać będą zarówno nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste osobom
fizycznym, jak i prawnym. Jedynym kryterium ustawowym jest zabudowa na cele mieszkaniowe.
Wejście w życie ustawy oznacza, że z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpi ex lege przekształcenie
w prawo własności prawa użytkowania wieczystego zabudowanych na cele mieszkaniowe nieruchomości
gruntowych będących dotychczas własnością Gminy Prószków. Łączna liczba użytkowników wieczystych
na gruntach stanowiących własność Gminy Prószków wynosi 7. Zaświadczenia zostaną skierowane do
użytkowników wieczystych tych nieruchomości, które będą spełniać kryteria przedmiotowe
przekształcenia.
Przekształcenie jest, co do zasady, odpłatne. Kwestie odpłatności reguluje art. 7 ustawy.
Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która
obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia
przekształcenia. Zgodnie z art. 7 ust. 7 właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia
opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie
pozostającej do spłaty. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty
obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat
pozostałych do upływu okresu.
W odniesieniu do nieruchomości stanowiących przed przekształceniem własność jednostek
samorządu terytorialnego, w celu zachowania zasady samodzielności finansowej i majątkowej
samorządów, ustawodawca wprowadził delegację dla organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego do możliwości udzielania takich bonifikat (art. 9 ust. 4 ustawy), wskazując jednocześnie, że
w stosownej uchwale powinny się znaleźć w szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek
procentowych tych bonifikat (art. 9 ust.5 ustawy).
Niewątpliwie, połączenie możliwości jednorazowego wniesienia opłat przekształceniowych
z przyznaniem bonifikaty będzie rozwiązaniem korzystnym dla wielu beneficjentów ustawy o
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów, i przyczyni się do usprawnienia procesu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
W związku z powyższym, w § 1 uchwały wskazano stawki procentowe bonifikat na poziomie 90%,
50%, 40%, 30%, 20% i 10%.
Podmiotami uprawnionymi do bonifikaty, zgodnie § 1 uchwały, są osoby fizyczne, będące właścicielami
budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielnie mieszkaniowe.
Uznaje się, że wysokie bonifikaty przy wniesieniu opłaty jednorazowej przy jednoczesnym braku
bonifikaty od opłat na dany rok (jednorocznych) zachęcą beneficjentów ustawy do wnoszenia opłat
jednorazowych a tym samym do definitywnego rozliczenia się z byłym właścicielem (Gminą Prószków)
ze wszelkich zobowiązań finansowych z tytułu przekształcenia.

Burmistrz
Krzysztof Cebula

Druk nr 39
Projekt z dnia 16.01.2019 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019

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 III/25/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków
na rok kalendarzowy 2019 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2019 r. poz. 221 z późn. zm.) wprowadza się
następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów stanowiących załączniki
nr 1, 2, 3 do uchwały Nr III/25/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały oraz w zestawieniu planowanych kwot dotacji stanowiącym załącznik nr 8

do

uchwały

Nr III/25/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na
rok kalendarzowy 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg zadań stanowiącym załącznik
nr 9 do uchwały Nr III/25/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
§2
W uchwale Nr III/25/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków
na rok kalendarzowy 2019 § 4 otrzymuje brzmienie :
”Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 5.209.570,91 zł, który zostanie pokryty
z przychodów uzyskanych z:
1) kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł
2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.209.570,91 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

Skarbnik Gminy

Burmistrz

Marcin Popielski

Dorota Staniów

Krzysztof Cebula

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie z 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy
Prószków na rok kalendarzowy 2019

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 21 grudnia 2018 r. – PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK
2019
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 924.160,09 zł w
tym:
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 924.160,09 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 924.160,09 zł
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwotę 924.160,09 zł

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 21 grudnia 2018 r.– PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 132.600,00 zł w tym:
Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 66.000,00 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 16.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 16.000,00 zł z tego:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 16.000,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność 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
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 45.000,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 45.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 45.000,00 zł z tego:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 45.000,00 zł
Dział 926 Obiekty sportowe o kwotę 21.600,00 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 21.600,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 21.600,00 zł
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 212.000,00 zł
w tym:
Dział 600 Transport i łączność o kwotę 62.000,00 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 62.000,00 zł
Wydatki majątkowe o kwotę 62.000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 100.000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 100.000,00 zł
Wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł
Dział 855 Rodzina o kwotę 50.000,00 zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 50.000,00 zł
Wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 132.600,00 zł w tym:
Dział 600 Transport i łączność o kwotę 45.000,00 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 45.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 45.000,00 zł z tego:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 45.000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 21.300,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 21.300,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21.300,00 zł z tego:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.300,00 zł

Dział 855 Rodzina o kwotę 44.700,00 zł
Rozdział 85507 Dzienni opiekunowie o kwotę 44.700,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 44.700,00 zł z tego:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 44.700,00 zł

Dział 926 Obiekty sportowe o kwotę 21.600,00 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 21.600,00 zł
Dotacje na zadania bieżące o kwotę 21.600,00 zł
Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 21 grudnia 2018 r.– PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY PRÓSZKÓW NA
ROK 2018
ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 712.160,09 zł
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 712.160,09 zł

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w tym:
Dział Rozdział

600
60013
60016
60017
700
70005
801
80101
855
85505

Nazwa

Wydatki
majątkowe
PLAN

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

zakup i objęcie
akcji i udziałów
0,00

Transport i łączność

3 916 806,00

3 468 806,00

Drogi publiczne wojewódzkie
Drogi publiczne gminne
Drogi wewnętrzne

848 000,00
2 974 806,00
94 000,00

400 000,00
2 974 806,00
94 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

390 400,00

390 400,00

Gospodarka gruntami i
nieruchomościami

390 400,00

390 400,00

Oświata i wychowanie

35 500,00

35 500,00

Szkoły podstawowe

35 500,00

35 500,00

Rodzina

50 000

50 000

Tworzenie i funkcjonowanie
żłobków

50 000

50 000

wydatki na programy
finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
448 000,00
448 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

900
90001
90005
90026
921
92109
92195

Gospodarka ściekowa i
ochrona wód
Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu
Pozostałe działania związane z
gospodarką odpadami
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
Pozostała działalność

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM

3 649 061,00

138 000,00

18 000,00

18 000,00

120 000,00

120 000,00

0,00

3 511 061,00
3 244 902,00

3 511 061,00
0,00

0,00

2 760 000,00
484 902,00
11 286 669,00

3 511 061,00

4 082 706,00

0,00

3 244 902,00
2 760 000,00
484 902,00
7 203 963,00

Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 21 grudnia 2018 r.– ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2019
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
lp Dz.

Rozdz.

1

801

80104

1

851

85117

2

852

85295

3

855

85505

4

926

92605

przeznaczenie dotacji
DOTACJE PODMIOTOWE
Dotacja podmiotowa na realizację zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego
DOTACJE CELOWE
Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie świadczenia usług z
opieki społecznej
Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie integracji społecznej,
zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i niekorzystnym formą
spędzania czasu wolnego
Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3
Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i
sportu
RAZEM
OGÓŁEM DOTACJE

plan
150 000,00

180 000,00
6 000,00
108 000,00
200 000,00
644 000,00
2 263 400,00

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie z 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy
Prószków na rok kalendarzowy 2019

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ
na 2019 rok

Lp.

Nazwa zadania - lokalizacja

1
I.

2

3

Nakłady w 2019 roku

Uwagi

4

5

11 931 806,00

3 916 806,00

Dział 600 rozdz. 60013

8 863 000,00

848 000,00

1

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

5 498 000,00

148 000,00

kontynuacja zadania

2

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

2 965 000,00

300 000,00

kontynuacja zadania

3

Budowa chodnika w pasie drogowym drogi
wojewódzkiej nr 414 w m. Złotniki

400 000,00

400 000,00

dotacja dla
Województwa
Opolskiego

Dział 600 rozdz. 60016

2 974 806,00

2 974 806,00

Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul.
Zielonej w miejscowości Prószków

2 974 806,00

2 974 806,00

Dział 600 rozdz. 60017

94 000,00

94 000,00

1

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

32 000,00

32 000,00

2

Budowa parkingu i chodnika na terenie dz. nr
897

62 000,00

62 000,00

II.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

390 400,00

390 400,00

Dział 700 rozdz.70005

390 400,00

390 400,00

Remont budynku położonego w Prószkowie,
ul. Opolska 10

390 400,00

390 400,00

35 500,00

35 500,00

Dział 801 rozdz. 80101

35 500,00

35 500,00

Budowa miejsc parkingowych od strony ul.
Szkolnej i Kościelnej na terenie PSP Ligota
Prószkowska

35 500,00

35 500,00

TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE
ŻŁOBKÓW

50 000,00

50 000,00

Dział 855 rozdz.85505

50 000,00

50 000,00

1

Budowa żłobka na terenie Prószkowa

50 000,00

50 000,00

V.

GOSPODARKA KOMUNALNA

3 649 061,00

3 649 061,00

18 000,00

18 000,00

1

1

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Koszt zadania
pozostały do
realizacji

III. OŚWIATA I WYCHOWANIE

1

IV.

Dział 900 rozdz. 90001

kontynuacja zadania

kontynuacja zadania

fundusz sołecki

kontynuacja zadania

1

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

18 000,00

18 000,00

Dział 900 rozdz. 90005

120 000,00

120 000,00

Ochrona powietrza, polegająca na trwałej
zmianie ogrzewania węglowego na
proekologiczne

120 000,00

120 000,00

Dział 900 rozdz. 90026

3 511 061,00

3 511 061,00

1

Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie

1 008 801,00

1 008 801,00

kontynuacja zadania

2

Zwiększenie zasięgu systemu selektywnej
zbiórki odapdów w gminie Prószków

2 010 814,00

2 010 814,00

kontynuacja zadania

3

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w Boguszycach w gminie
Prószków

491 446,00

491 446,00

kontynuacja zadania

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

3 244 902,00

3 244 902,00

Dział 921 rozdz. 92109

2 760 000,00

2 760 000,00

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

2 760 000,00

2 760 000,00

Dział 921 rozdz. 92195

484 902,00

484 902,00

1

Zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego
w Prószkowie

362 000,00

362 000,00

kontynuacja zadania

2

Budowa wiaty w Górkach

122 902,00

122 902,00

kontynuacja zadania
realizacja programu
EUROREGION
PRADZIAD

19 216 169,00

11 286 669,00

1

VI.

1

RAZEM

kontynuacja zadania

kontynuacja zadania

UZASADNIENIE DO BUDŻETU :
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE :
1.

DOCHODÓW MAJATKOWYCH o kwotę 924.160,09 zł

Dz. 921 Rozdz. 92109 o kwotę 924.160,09 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
– dotyczy umowy na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zwiększenie w efektywności energetycznej
w budynku OKIS Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy”, która zgodnie
z harmonogramem realizacji zadania daje możliwość zaliczkowania inwestycji.
2.

WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 132.600,00 zł

Dz. 852 Rozdz. 85203 o kwotę 16.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych ( przesunięcie
środków z wynagrodzeń )
Dz. 852 Rozdz. 85295 o kwotę 50.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych ( przesunięcie
środków z wynagrodzeń )
Dz. 900 Rozdz. 90095 o kwotę 45.000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 45.000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92605 o kwotę 21.600,00 zł - świadczenia na stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte
wyniki sportowe (przesunięcie środków z dotacji na zadania bieżące).
3.

WYDATKÓW MAJATKOWYCH o kwotę 212.000,00 zł

Dz. 600 Rozdz. 60017 o kwotę 62.000,00 zł wprowadza się nowe zadanie pod nazwą :
„Budowa parkingu i chodnika na terenie dz. nr 897”
Dz. 700 Rozdz. 70005 o kwotę 100.000,00 zł zwiększa się wartość zadania pod nazwą:
„Remont budynku położonego w Prószkowie, ul. Opolska 10”.
Dz. 855 Rozdz. 85505 o kwotę 50.000,00 zł wprowadza się nowe zadanie pod nazwą :
„Budowa żłobka na terenie Prószkowa” – projekt techniczny.
ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE :
1.

WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 132.600,00 zł w tym:

Dz. 600 Rozdz. 60017 o kwotę 45.000,00 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dz. 852 Rozdz. 85219 o kwotę 21.300,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
( przesunięcie na zadania statutowe )
Dz. 855 Rozdz. 85507 o kwotę 44.700,00 zł
( przesunięcie na zadania statutowe )

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz. 926 Rozdz. 92605 o kwotę 21.600,00 zł - dotacje na zadania bieżące ( przesunięcie środków na stypendia
sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe ).
2.

PRZYCHODÓW o kwotę 712.160,09 zł o nadwyżki z lat ubiegłych .

Sporządziła: Dorota Staniów

Skarbnik Gminy

Burmistrz

Dorota Staniów

Krzysztof Cebula

Druk nr 40
Projekt z dnia 17.01.2019 r.
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 25 stycznia 2019 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 III/24/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków dokonuje się następujących zmian w:
1. Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków na lata 2019-2022 wraz z prognozą
kwoty długu na lata 2019-2022 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/24/2018 Rady
Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 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 III/24/2018 Rady
Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 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.

Radca prawny

Skarbnik Gminy

Burmistrz

Marcin Popielski

Dorota Staniów

Krzysztof Cebula

Tabele WPF znajdują się w osobnym pliku.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian:
W roku 2019
1) Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1), z tego: dochody majątkowe (kolumna 1.2), w
tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) o kwotę
924.160,09 zł
2) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2), z tego: zwiększono wydatki majątkowe (kolumna
2.2) o kwotę 212.000,00 zł;
3) Zmniejszono przychody budżetu (kolumna 4), z tego: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych
(kolumna 4.1), w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.1.1) o kwotę 712.160,09 zł
W roku 2019
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 114.761,00 zł, z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 14.761,00 zł i
majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 100.000,00 zł;
• Zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 655.400,00 zł;
• Zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) 62.000,00 zł;
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy:
• Zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.2), w tym: środki
określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.2.1) o kwotę 924.160,09 zł
W roku 2020
1) Zwiększono dochody bieżące (kolumna 1.1), w tym: podatki i opłaty (kolumna 1.1.3), w tym:
z podatku od nieruchomości o kwotę 924.160,09 zł
2) Zmniejszono dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym: z tytułu dotacji oraz środków
przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) o kwotę 924.160,09 zł
W roku 2020
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 14.761,00 zł, z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 14.761,00 zł;
W roku 2021
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), z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 20.827,57 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 6.066,57 zł,
w tym: finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1) o
kwotę 5.278,02 zł
Zwiększono wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające
wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5
ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.2) o kwotę 6.066,57 zł
Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy
bez względu na stopień finansowania tymi środkami (kolumna 12.5) o kwotę 788,55 zł, w
tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna
(12.5.1) o kwotę 788,55 zł
Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.
umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60%
środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 (kolumna 12.6), w tym: w związku z już
zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.6.1) o kwotę
788,55 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF (zał. nr 2):
Dodano nowe przedsięwzięcie pn.: DZIERŻAWA GRUNTU NA UTWORZENIE PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W BOGUSZYCACH W GMINIE
PRÓSZKÓW Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie, okres realizacji 2019-2022
Wydatki bieżące: łączne nakłady finansowe 59.044,00 zł, limit 2019 14.761,00 zł, limit 2020
14.761,00 zł, limit 2021 14.761,00 zł, limit 2022 14.761,00 zł
Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach pn.:
1)

REALIZACJA PROJEKTU BLIŻEJ ROZDZINY I DZIECKA – WSPARCIE
RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ORAZ
WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ – II EDYCJA Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Prószkowie, okres realizacji 2018-2021, limit 2022 6.066,57 zł, limit
zobowiązań 111.667,17 zł

2)

REMONT BUDYNKU POŁOŻONEGO W PRÓSZKOWIE UL.OPOLSKA
10 Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie, okres realizacji 2018-2019, łączne
nakłady finansowe 398.400,00 zł, limit 2019 390.400,00 zł, limit zobowiązań 390.400,00 zł

Prószków, 17 stycznia 2019 r.
Sporządziła: Ewa Miążek

Burmistrz
Krzysztof Cebula

RO.0057.1.2019.ORM

Prószków, 17.01.2019 r.

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza za okres od dnia 13.12.2018-17.01.2019 r.
1. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na zadanie: „Dowóz
dzieci do szkół na terenie gminy Prószków oraz do szkół specjalnych w Opolu, wraz
z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
2. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na zadanie: „Zimowe
utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów w sołectwach gminnych i na terenie
miasta Prószkowa przy użyciu sprzętu do zimowego utrzymania wraz z obsługą i dostawą
materiałów uszorstniających ( piasek i mieszanki 30 % piaskowo –solnej ).”
3. Podpisano umowy o dofinansowanie następujących projektów dofinansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020:
− Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w Prószkowie,
− Zwiększenie zasięgu systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie Prószków,
− Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach,
− Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie w zakresie
termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy,
− „Czas na rower” - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej,
w ramach którego przewiduje się budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi
wojewódzkiej Nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe.
4. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji budowy żłobka w gminie Prószków
w ramach programu rządowego „Maluch +”.
5. Podpisano umowę o przyjmowanie psów i kotów z Gminy Prószków do schroniska
w Miedarach w okresie od dnia 02.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
6. Podpisano umowę dot. wykonania zadania w zakresie wyłapywania zwierząt
bezdomnych z terenu Gminy Prószków w okresie od dnia 02.01.2019 r. do dnia
31.12.2019 r.
7. Podpisano umowę dot. świadczenia usług weterynaryjnych na terenie Gminy Prószków
w okresie od 02.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
8. Podpisano umowę dot. opracowanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Prószków na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026.
9. Dokonano odbioru robót zadania pn. „Przebudowa ul. Lipowej w m. Folwark”.
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