
RO.0002.6.2019.ORM                                                                Prószków, 21.03.2019 r. 
 

 
Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 

Sala konferencyjna Nadleśnictwa Prószków  
ul. Opolska 11 

29 marzec 2019 r., godz. 9.00 
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Prószków w 2019 roku” (druk nr 47), 

2) zmiany uchwały nr XXXIV/311/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych 

zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania 

dotacji (druk nr 48),  

3) określenia tygodniowego obowiązkowego zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze (druk nr 

49) 

4) sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Prószków (dla terenów produkcyjnych)  (druk nr 50), 

5) zmiany przebiegu ulicy Szerokiej w miejscowości Górki (druk nr 51), 

6) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019 (druk nr 52), 

7) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków (druk nr 53), 

8) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji (druk nr 54).     

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 

5. Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych  

 na ostatniej sesji Rady Miejskiej. 

6. Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 14 marca 2019 r. znak: PN.I.414.1.148.2019.KP   w  

 sprawie analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza i Przewodniczącego Rady  

 Miejskiej w Prószkowie.   

7. Dyskusja i wolne wnioski. 

8. Zakończenie obrad.   

 

 Przewodniczący Rady  

Miejskiej w Prószkowie  

      Lucjan Dzumla 



            

Druk nr 47   

Projekt z dnia 18.03.2019 r.   

 

 

UCHWAŁA NR ……………………….. 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia …... 2019 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2019 roku” 

 

 

 

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) w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 122) – po zaopiniowaniu 

zgodnie z art. 11a pkt 7 ustawy o ochronie zwierząt Rada Miejska w Prószkowie uchwala, 

co następuje: 

   
 

§ 1 

Określa się i przyjmuje do realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2019 roku”,                

w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

 

§ 3 

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

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały znajduje się w osobnym pliku. 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

           Skarbnik Gminy  

            Dorota Staniów 

                          Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



Uzasadnienie do uchwały  

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań 
własnych gminy zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  
o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 122).  

Rada Gminy corocznie do 31 marca określa w drodze uchwały program opieki nad 
zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt zgodnie z art. 11a ust. 1 w/w ustawy. 

Program opieki nad zwierzętami obejmuje w szczególności:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) usypianie ślepych miotów; 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                          
z udziałem zwierząt. 

Zgodnie z art. 11a ust. 5 ustawy o ochronie zwierząt, koszty realizacji programu 
ponosi gmina. 

Program został przekazany do zaopiniowania zgodnie z art. 11 a ust. 7 ustawy      
o ochronie zwierząt. Do projektu uchwały wpłynęły trzy uwagi: 

1) W programie nie ujęto opisu podejmowanych czynności przez gminę               
w zakresie zadań mających na celu zapobieganie bezdomności. W projekcie 
programu opisane są głównie zadania mające na celu opiekę nad zwierzętami, 
które już są bezdomne. Brak jest natomiast szczegółowej informacji w jaki 
sposób będą wykonywane zadania mające na celu zapobieganie bezdomności 
np. znakowanie zwierząt, akcje sterylizacji zwierząt przy pełnym poszanowaniu 
praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką pozostają itd. Do 
realizacji zadań z zakresu ochrony zwierząt istotnym jest skuteczne 
przeciwdziałanie trwałej utracie zwierząt przez ich opiekunów. Program 
powinien zawierać opis zadań mających na celu przede wszystkim 
zapobieganie bezdomności zwierząt, a dopiero jako wtóre zadanie zajmowanie 
się zwierzętami, które stały się bezdomne. W programie nie jest ujęte 
znakowanie zwierząt gdyż jest to działanie fakultatywne. Natomiast                
w programie są ujęte działania zapobiegające bezdomności zwierząt, m.in. w 
pkt. 3.4, który stanowi, że wszystkie wyłapane koty i psy z terenu gminy 
zostaną poddane zabiegowi sterylizacji w schronisku. 

2) W programie brak jest szczegółowych informacji na temat firm, podmiotów,     
z którymi Gmina posiada podpisane umowy. Brak jest również informacji,       
z jakim lekarzem weterynarii Gmina Prószków ma podpisaną umowę             
na leczenie, wykonywanie zabiegów weterynaryjnych, usypianie ślepych 
miotów. Uwaga bezzasadna – informacje te znajdują się w pkt. 5 projektu 
programu. 

3) W przedstawionym projekcie brak jest informacji z jakim podmiotem Gmina 
Prószków podpisała umowę na odbiór padłych zwierząt. Uwaga bezzasadna – 
informacja ta znajduje się w pkt. 5 projektu programu. 

                            Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



                                           

Druk nr 48   

Projekt z dnia 06.03.2019 r.  

 
 
 

 
UCHWAŁA NR  

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 
 

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

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/311/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 
2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, 
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowo ści ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych 
zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania 

dotacji 
 
 
        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)  w związku z art. 38 ustawy z dnia 27 
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 ze 
zm.) uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 
     W uchwale nr XXXIV/311/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r.                          
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, 
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych 
zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania 
dotacji – załącznik nr 2 dotyczący rozliczenia wykorzystania dotacji, otrzymuje brzmienie jak 
w załączniku do niniejszej uchwały.  
 

 
§ 2. 

 
     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  
 
 

§ 3. 
 

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

 
 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

           Skarbnik Gminy  

            Dorota Staniów 

                          Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



UZASADNIENIE  

do Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie zmiany uchwały                                      
nr XXXIV/311/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych 
zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania 

wykorzystania dotacji 
 

Uchwałą nr XXXIV/311/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. 
określono tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, tryb 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakres danych 
zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz termin i sposób rozliczania wykorzystania 
dotacji.  
Z dniem 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie zapis art. 35 ust. 4 ustawy  z dnia                               
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017, poz. 2203) zgodnie,               
z którym dotacja przekazana na uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie                         
o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych może 
być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacja zadań 
związanych  z organizacją kształcenia specjalnego oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych. W związku z powyższym uchwała podjęta na podstawie art. 38 ust. 1 
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017, poz. 
2203) przez Radę Miejską w Prószkowie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla przedszkoli niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania, zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji                      
oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji, powinna uwzględniać obowiązek 
rozliczenia się z udzielonej dotacji na ten cel. 
W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych w zakresie rozliczania dotacji 
udzielonej dla niepublicznych przedszkoli, wprowadzenie zmian do załącznika nr 2                        
do Uchwały nr XXXIV/311/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. 
stanowiący rozliczenie wykorzystania dotacji jest zasadne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



Załącznik do uchwały nr ….  

z dnia ……… 

 

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI W ROKU .................... 

 
Nazwa przedszkola niepublicznego dotowanego ........................................................................ 
 
 
Adres .......................................................................... 
 
 
DANE O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W ROKU .................... 
 

Miesiąc  
Liczba uczniów 
ogółem 

W tym uczniowie: 

niepełnosprawni 
(posiadający orzeczenie              
o potrzebie kształcenia 
specjalnego) 

objęci wczesnym 
wspomaganiem 
rozwoju 

uczestnicy zajęć 
rewalidacyjno-
wychowawczych 

styczeń         

luty         

marzec         

kwiecień         

maj         

czerwiec         

lipiec         

sierpień         

wrzesień         

październik         

listopad         

grudzień         

 

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI : 
 
I. Dotacja otrzymana z budżetu  w roku .................... 
 
w wysokości .................... została wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących przedszkola, w tym na: 
 
 
 

A. Wynagrodzenia razem ........................, w tym: 
 

1. Wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora 
przedszkola             ………………………………………….. 
 
2. Wynagrodzenia kadry pedagogicznej (brutto)  ......................................................... 
 
3. Wynagrodzenia obsługi i administracji (brutto) ......................................................... 
 
4. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 



................................................................................................................................................... 
5. Inne (wymienić jakie) ........................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

B. Wydatki bieżące razem ....................., w tym: 

1. Opłaty ( wymienić jakie )  ……………………………….  

2. Remonty bieżące  ………………………………. 

3. Inne ( wymienić jakie)  ………………………………. 

C. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących : 
 
1. Książki i inne zbiory biblioteczne …………………………………… 
 
2. Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w przedszkolu 
   ………………………………………………………………………………………………………………….  
 
3. Sprzęt sportowy i rekreacyjny ……………………………………. 
 
4. Meble ……………………………………. 
 
5. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej określonej 
zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których 
odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do 
używania 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

  

Suma wydatków ........................... 

 

Kwota niewykorzystanej dotacji ................. (słownie: ..................) 

 

 

II. Dotacja otrzymana z budżetu  w roku .................... 
 
w wysokości .................... została wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych                     z 
realizacją zadań związanych ze wczesnym wspomaganiem rozwoju ucznia, w tym na: 
 
 
 

B. Wynagrodzenia razem ........................, w tym: 
 

1. Wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora 
przedszkola             ………………………………………….. 
 
2. Wynagrodzenia kadry pedagogicznej (brutto)  ......................................................... 
 



3. Wynagrodzenia obsługi i administracji (brutto) ......................................................... 
 
4. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 
................................................................................................................................................... 
5. Inne (wymienić jakie) ........................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

B. Wydatki bieżące razem ....................., w tym: 

1. Opłaty ( wymienić jakie )  ……………………………….  

2. Remonty bieżące  ………………………………. 

3. Inne ( wymienić jakie)  ………………………………. 

C. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących : 
 
1. Książki i inne zbiory biblioteczne …………………………………… 
 
2. Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w przedszkolu 
   ………………………………………………………………………………………………………………….  
 
3. Sprzęt sportowy i rekreacyjny ……………………………………. 
 
4. Meble ……………………………………. 
 
5. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej określonej 
zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których 
odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do 
używania 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Suma wydatków ........................... 
 

Kwota niewykorzystanej dotacji ................. (słownie: ..................) 

 
III. Dotacja otrzymana z budżetu  w roku .................... 
 
w wysokości .................... została wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją 
zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz organizacją zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych, w tym na: 
 

C. Wynagrodzenia razem ........................, w tym: 
 

1. Wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora 
przedszkola             ………………………………………….. 
 
2. Wynagrodzenia kadry pedagogicznej (brutto)  ......................................................... 
 
3. Wynagrodzenia obsługi i administracji (brutto) ......................................................... 
 
4. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 
................................................................................................................................................... 



5. Inne (wymienić jakie) ........................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

B. Wydatki bieżące razem ....................., w tym: 

1. Opłaty ( wymienić jakie )  ……………………………….  

2. Remonty bieżące  ………………………………. 

3. Inne ( wymienić jakie)  ………………………………. 

C. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących : 
 
1. Książki i inne zbiory biblioteczne …………………………………… 
 
2. Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w przedszkolu 
   ………………………………………………………………………………………………………………….  
 
3. Sprzęt sportowy i rekreacyjny ……………………………………. 
 
4. Meble ……………………………………. 
 
5. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej określonej 
zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których 
odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do 
używania 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Suma wydatków ........................... 
 

Kwota niewykorzystanej dotacji ................. (słownie: ..................) 

 

Podpis i pieczątka przedszkola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           

Druk nr 49   

Projekt z dnia 20.03.2019 r.   

 

UCHWAŁA    NR  ………….2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

 z dnia …………..2019 r. 

    

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć nauczycieli przedszkoli   

i innych placówek przedszkolnych pracujących  z grupami obejmującymi   dzieci 6 letnie i dzieci 

młodsze                        

 

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 związku z art. 6 pkt. 14 lit. d ustawy 
z dnia 22 listopada 2018 r. – w sprawie zmiany ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245), po uzyskaniu opinii 
związków zawodowych, Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar  godzin zajęć nauczycieli  przedszkoli i innych 

placówek przedszkolnych pracujących  z grupami obejmującymi  dzieci 6 letnie i dzieci młodsze, 

zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków w wymiarze 22 godziny 

tygodniowo                       

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3 

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

Województwa Opolskiego  z mocą obowiązująca od  1 września 2019 r. 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

Przewodniczący KZ MOZ PO i W 

NSZZ „S” w Opolu 

              Mariusz Madej 

                          Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  

Prezes Oddziału ZNP 

Jolanta Głowała 

   



U z a s a d n i e n i e 

do uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć nauczycieli 

przedszkoli   i innych placówek przedszkolnych pracujących  z grupami obejmującymi  dzieci 6 

letnie i dzieci młodsze 

 

 Projekt  uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć 

nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi     

dzieci 6 letnie i dzieci młodsze związany jest ze zmianą  zapisów art. 42 ust. 7 ustawy Karta 

Nauczyciela, wprowadzonych ustawą   z dnia  22 listopada 2018r.  w sprawie zmiany ustawy Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245), a 

które obowiązywać będą od 1 września 2019r.  

 

Art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zobowiązuje organ  

prowadzący  do określenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć nauczycieli 

przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi   dzieci  6 letnie i 

dzieci młodsze w wymiarze  nie większym niż  25 godziny tygodniowo. 

Do chwili  obecnej  dla nauczycieli realizujących zajęcia z grupach obejmujących  dzieci                            

6 letnie i dzieci młodsze stosowany był wymiar  22 godziny tygodniowo. 

Proponowane zmiany zostały zaopiniowane przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli                   

i działające w prószkowskich jednostkach oświatowych. 

 

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



                                           

Druk nr 50   

Projekt z dnia 20.03.2019 r.  
 

 

 

UCHWAŁA NR……………… 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia …………..2019 r. 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Prószków (dla terenów produkcyjnych)  

 

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 2018 r.  

poz. 1945 ze zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

  

§1 

Przystępuje się 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 projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, określają cztery załączniki graficzne do niniejszej uchwały, które stanowią  

jej integralną część.   

 

§3 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie  

oraz na stronie internetowej gminy Prószków.  

 

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

            

 

                          Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 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 potencjalnych inwestorów, 

którzy chcieliby budować obiekty produkcyjne, handlowe, centra logistyczne.  

Zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Prószków znacznie ograniczają rozbudowę terenów produkcyjnych, ponieważ minimalna 

intensywność zabudowy wynosi 1, co w praktyce uniemożliwia logiczną rozbudowę 

inwestycji i niekorzystnie wpływa na środowisko. Dlatego projektowana zmiana planu będzie 

polegała na zmianie zapisu dotyczące intensywności zabudowy z 1 na 0,01 oraz usunięciu 

nieprzekraczalnych linii zabudowy na terenach produkcyjnych w miejscach, gdzie linia 

zabudowy nie jest wymagana przepisami prawa.  

Projektowany zakres zmiany planu nie narusza ustaleń 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 załącznikach graficznych stanowiących załączniki nr 1, 2, 3, 4 do uchwały. 

 

 

 

 

 

 

     

 

            

 

                          Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  





 

 



 





                                           

Druk nr 51   

Projekt z dnia 14.03.2019 r.  

 

 

 

UCHWAŁA Nr…………… 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia…………………….. 

 

w sprawie zmiany przebiegu ulicy Szerokiej w miejscowości Górki  

 

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), za pisemną zgodą właścicieli terenu,  

Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 

 § 1. 

1. Zmienia się przebieg ulicy Szerokiej w miejscowości Górki, nadanej dotychczasowo dla działek 

nr 919/318 k.m.4, 172/73 z k.m. 3 i ustala się nowy przebieg ulicy Szerokiej w granicach 

działki 919/318 z k.m. 4, 172/73 z k.m 3 i 246/53, 207/53 z k.m.3. 

2. Przebieg i granice ulicy Szerokiej wymienionej w ust. 1 powyżej oznaczone zostały na mapie 

stanowiącej 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 

  Marcin Popielski   

            

 

                          Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



UZASADNIENIE 

W związku z powstającą nową zabudową mieszkaniową w miejscowości Górki na działkach w obrębie 

ulicy Szerokiej zasadna jest zmiana przebiegu tej ulicy . 

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

działkach nr 235/53, 236/53, 237/53, 238/53, 239/53, 240/53, 241/53, 242/53, 243/53 z km.3 obręb 

Górki są terenami przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, mieszkańcy 

powinni mieć możliwość uregulowania spraw związanych z meldunkiem oraz nadaniem numeru 

porządkowego dla nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

            

 

                          Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



 

 

 



                                                 Druk nr 52 
       Projekt z dnia 20.03.2019 r. 

 
UCHWAŁA NR 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 
z dnia 29 marca 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 2019 r.  
poz. 506) 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: 
1) planie dochodów, wydatków stanowiących załączniki nr 1, 2 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) 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 
 

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 Gminy  

            Dorota Staniów 

                          Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z  29 marca 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 BIEŻĄCYCH o kwotę 150.369,83 zł  
w tym: 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 133.300,00 zł 

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
o kwotę 133.300,00zł 

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 133.300,00 zł 

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 17.069,83 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 17.069,83 zł 

§ 2057  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 o kwotę 14.850,75 zł 

§ 2059  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 o kwotę 2.219,08 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 60.369,83 zł w tym: 

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 50.069,83 zł 

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 20.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  20.000,00 zł 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 1.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  1.000,00 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 29.069,83 zł 

1) Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.000,00 zł z tego: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  6.000,00 zł 

2) Dotacje na zadania bieżące o kwotę 6.000,00 zł 
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

o kwotę 17.069,83 zł 
Dział 855 Rodzina o kwotę 300,00 zł 

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 300,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 100,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  100,00 zł 



Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 200,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.000,00 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  10.000,00 zł 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 90.000,00 zł  
w tym: 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 90.000,00 zł 

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 90.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 90.000,00 zł 

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 3 546 806,00 3 098 806,00 0,00 448 000,00 

  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 478 000,00 30 000,00   448 000,00 

  60016 Drogi publiczne gminne 2 974 806,00 2 974 806,00     

  60017 Drogi wewnętrzne 94 000,00 94 000,00     

700   Gospodarka mieszkaniowa 400 400,00 400 400,00 0,00 0,00 

  70005 
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 

400 400,00 400 400,00     

754   
Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 

  75404 Komendy wojewódzkie Policji 90 000,00 90 000,00     

801   Oświata i wychowanie 35 500,00 35 500,00 0,00 0,00 

  80101 Szkoły podstawowe 35 500,00 35 500,00     

855   Rodzina 50 000 50 000     

  85505 
Tworzenie i funkcjonowanie 
żłobków 

50 000 50 000     

900   
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

3 649 061,00 138 000,00 0,00 3 511 061,00 

  90001 
Gospodarka  ściekowa i 
ochrona wód 

18 000,00 18 000,00     

  90005 
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu 

120 000,00 120 000,00     

  90026 
Pozostałe działania związane z 
gospodarką odpadami 

3 511 061,00     3 511 061,00 

921   
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

3 251 902,00 7 000,00 0,00 
3 244 902,00 

  92109 
Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby 

2 760 000,00     
2 760 000,00 

  92195 Pozostała działalność 491 902,00 7 000,00   484 902,00 

 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 11 023 669,00 3 819 706,00 0,00 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. przeznaczenie dotacji plan 
DOTACJE  PODMIOTOWE 

1 801 80104 
Dotacja podmiotowa na realizację zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego  

150 000,00 

DOTACJE  CELOWE 

1 851 85117 
Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie świadczenia usług z 
opieki społecznej 

180 000,00 

2 852 85295 
Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie integracji społecznej, 
zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i niekorzystnym formą 
spędzania czasu wolnego 

12 000,00 

3 855 85505 
Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 

108 000,00 

4 926 92605 
Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i 
sportu 

200 000,00 

RAZEM 650 000,00 
  

OGÓŁEM DOTACJE 1 869 400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 2 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z  29 marca 2019  r. w sprawie zmian budżetu 
Gminy Prószków na  rok kalendarzowy 2019 

 

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ  

na 2019 rok 

Lp. Nazwa zadania - lokalizacja 
Koszt zadania 
pozostały do 

realizacji 
Nakłady w 2019 roku Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ 11 561 806,00 3 546 806,00   

  Dział 600 rozdz. 60013 8 493 000,00 478 000,00   

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  

30 000,00 30 000,00   

  Dział 600 rozdz. 60016 2 974 806,00 2 974 806,00   

1 
Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. 
Zielonej w miejscowości Prószków 

2 974 806,00 2 974 806,00 kontynuacja 
zadania 

  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 400 400,00 400 400,00   

  Dział 700 rozdz.70005 400 400,00 400 400,00   

1 
Remont budynku położonego w 
Prószkowie, ul. Opolska 10 

400 400,00 400 400,00 kontynuacja 
zadania 

III. 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

90 000,00 90 000,00   

  Dział 754 rozdz.75404 90 000,00 90 000,00   

1 

Dofinansowanie do zakupu dwóch 
radiowozów dla Komendy Miejskiej  Policji 
w Opolu z przeznaczeniem dla Posterunku 
Policji w Prószkowie 

90 000,00 90 000,00 

Wpłaty na 
państwowy 

fundusz celowy 
na 

dofinansowanie 
zadań 

inwestycyjnych 

IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE 35 500,00 35 500,00   

  Dział 801 rozdz. 80101 35 500,00 35 500,00   

1 
Budowa miejsc parkingowych od strony ul. 
Szkolnej i Kościelnej na terenie PSP Ligota 
Prószkowska 

35 500,00 35 500,00 fundusz sołecki 



IV. 
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 kontynuacja 
zadania 

V. GOSPODARKA KOMUNALNA 3 649 061,00 3 649 061,00   

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

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 kontynuacja 
zadania 

  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   

  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 

VI. 
KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

3 244 902,00 3 251 902,00   

  Dział 921 rozdz. 92109 2 760 000,00 2 760 000,00   

1 

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

2 760 000,00 2 760 000,00 kontynuacja 
zadania 

  Dział 921 rozdz. 92195 484 902,00 491 902,00   

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 

3 Budowa wiaty w Złotnikach 7 000,00 7 000,00   

  RAZEM 19 031 669,00 11 023 669,00   

 

 

 



Uzasadnienie do budżetu: 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

1. DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 150.369,83  zł  

Dz. 756 Rozdz. 75615 o kwotę 133.300,00 zł – Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości dokonano  
po analizie planu podatku od nieruchomości z naliczonym przypisem na 2019 r. 

Dz. 852 Rozdz. 85295 o kwotę 17.069,83 zł – Zwiększenie dochodów na realizację projektu pn. Bliżej rodziny  
i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w związku ze zmianą okresu 
realizacji i limitów dochodów umowy partnerskiej nr RPOP.08.01.00-16-0024/17. 

2. WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 60.369,83 zł 

Dz. 852 Rozdz. 85203 o kwotę 20.000,00 zł – zwiększenie środków w związku z wydanymi 3 decyzjami  
o  przyjęciu uczestników do Dziennego Domu Pomocy w Prószkowie 

Dz. 852 Rozdz. 85228 o kwotę 1.000,00 zł  na wydatki związane z realizacją ich statutowych 

Dz. 852 Rozdz. 85295 o kwotę 29.069,83 zł z czego:  

6.000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych ( zwiększenie odpłatności za pobyt w DPS )  

6.000,00 – dotacje na zadania bieżące w związku z rosnącym zainteresowaniem organizacji pozarządowych  
na realizację zadań publicznych odpowiadających zadaniom tut. Organu. 

17.069,83 - realizacja projektu pn. Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze w związku ze zmianą okresu realizacji i limitów wydatków umowy partnerskiej  
nr RPOP.08.01.00-16-0024/17. 

Dz. 855 Rozdz. 85504 o kwotę 300,00 zł z czego:  

100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych   

200,00 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Dz. 900 Rozdz. 90095 o kwotę 10.000,00 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych  ( wydatki związane  
z realizacją zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ) 

3.  WYDATKÓW MAJATKOWYCH o kwotę 90.000,00  zł  

Dz. 754 Rozdz. 75404 o kwotę 90.000,00 zł wprowadza się nowe zadanie pod nazwą : 

„Dofinansowanie do zakupu dwóch radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu z przeznaczeniem dla 
Posterunku Policji w Prószkowie” 
 

Sporządziła: Dorota Staniów      

 

 

 

 

 

 

             Skarbnik Gminy  

            Dorota Staniów 

                          Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



Druk nr 53 

                                                                                                                  Projekt z dnia 20 marca 2019 r.                                                                                                 

 
UCHWAŁA NR … 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 
z dnia 29 marca 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 
2019 r., poz. 506) 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.  
 
 

 

 

 

Tabele WPF znajdują się w osobnym pliku. 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

           Skarbnik Gminy  

            Dorota Staniów 

                          Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR  
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 marca 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 bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 
150.369,83 zł, w tym: podatki i opłaty (kolumna 1.1.3), w tym: z podatku od nieruchomości 
(kolumna 1.1.3.1) o kwotę 133.300,00 zł; 

2) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2), o kwotę 150.369,83 zł, z tego: wydatki bieżące 
(kolumna 2.1) o kwotę 60.369,83 zł i wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 90.000,00 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), z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 17.069,83 zł  

• Zwiększono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) 90.000,00 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.1) o kwotę 17.069,83 zł; 
w tym: środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.1.1), w tym: środki określone 
w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, 
projektu lub zadania (kolumna 12.1.1.1) o kwotę 14.850,75 zł; 

• 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 17.069,83 zł, 
w tym: finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1) o 
kwotę 14.850,75 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 17.069,83 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), w tym: w związku z już 
zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna (12.5.1) o kwotę 
2.219,08 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) o kwotę 477.219,08 zł, w tym: 
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 
12.6.1) o kwotę 2.219,08 zł 
 

W roku 2020 
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), z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 17.069,83 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 17.069,83 zł, 



w tym: finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1) o 
kwotę 14.850,74 zł 

• Zmniejszono 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 17.069,83 zł 

• Zmniejszono 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), w tym: w związku z już 
zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna (12.5.1) o kwotę 
2.219,09 zł 

• Zmniejszono 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 
2.219,09 zł 

 
W roku 2021 
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), z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 6.066,57 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 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 

• Zmniejszono 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 

• Zmniejszono 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), w tym: w związku z już 
zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna (12.5.1) o kwotę 
788,55 zł 

• Zmniejszono 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): 

W przedsięwzięciu pn. 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:  

• Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 6.066,57 zł; 

• Zwiększono limit 2019 o kwotę 17.069,83 zł; 

• Zmniejszono limit 2020 o kwotę 17.069,83 zł; 



• Zmniejszono limit 2021 o kwotę 6.066,57 zł; 

• Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 6.066,57 zł. 

                              

Prószków, 20 marca 2019 r.                                                                     

Sporządziła: Ewa Miążek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Skarbnik Gminy  

            Dorota Staniów 

                          Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



                           Druk nr 54 

Projekt  z dnia 20.03.2019 r. 

UCHWAŁA NR …       

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 29 marca 2019 r. 

   

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 161 z 
poźn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14,  art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. tj. z 2019 r., poz. 506) Rada Miejska w  Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przekazać na rzecz Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, środki 
finansowe z budżetu Gminy Prószków w wysokości do 90.000,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy 
złotych 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla Komendy 
Miejskiej Policji w Opolu z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Prószkowie. 

§ 2 

Warunki przekazania i rozliczenia środków, o których mowa w § 1 zostaną określone w umowie 
zawartej pomiędzy Gminą Prószków a Komendantem Wojewódzkiej Policji w Opolu 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa 

§ 4 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

           Skarbnik Gminy  

            Dorota Staniów 

                          Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, jednostki samorządu 
terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, poprzez 
przekazanie środków finansowych Funduszowi Wsparcia Policji . 

Uchwała dotyczy dofinansowania dwóch radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji w 
Opolu z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Prószkowie. 

 

Sporządziła: 

Dorota Staniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Skarbnik Gminy  

            Dorota Staniów 

                          Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  


