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I. Wstęp 

1.1. Podstawa prawna. 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506, tekst jedn. z późn. zm.), burmistrz gminy co roku do dnia 31 maja 

przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność 

samorządu gminnego w roku poprzednim. 

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, 

programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego za rok 2018. Zakres 

tego raportu może określić w drodze uchwały rada gminy. 

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała 

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest 

w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza 

się debatę. Mogą w niej zabrać głos też mieszkańcy zgłoszeni oficjalnie w formie 

pisemnej do przewodniczącego rady. Muszą jednak do zgłoszenia załączyć, 

w przypadku gminy do 20 tys. mieszkańców, podpisy co najmniej 20 osób. O ile radni 

mają ustawowe prawo zabierania głosu bez ograniczeń czasowych, o tyle to prawo nie 

przysługuje mieszkańcom. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie 

wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.  

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada przeprowadza głosowanie nad 

udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania 

podejmuje się bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. 

Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne 

z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. W przypadku 

nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może 

podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom gminy Prószków 

do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną 

się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. 

1.2. Zarządzanie gminą – władze gminy i jednostki organizacyjne. 

Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie interesantom profesjonalnej 

i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez 

administrację rządową. Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny, 

oświatę, kulturę, infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska. Natomiast, 

zadania zlecone przez administrację rządową dotyczą spraw obywatelskich, stanu 

cywilnego, wyborów, obronności i pomocy społecznej. 

Burmistrz Gminy 

Burmistrz jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Burmistrz 

wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania określone przepisami prawa. Do zadań 

Burmistrza należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju, 

gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu. 

Funkcję Burmistrza do dnia 21 listopada 2018 r. sprawowała Róża Malik. Od dnia 21 

listopada 2018 r. sprawowanie funkcji Burmistrza przejął Krzysztof Cebula. 
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Urząd Miejski wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie 

zadań własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia 

z organami administracji rządowej (zadań zleconych), zadań publicznych 

powierzonych gminie w drodze zawartych porozumień. W skład kierownictwa urzędu 

wchodzą: 

 Zastępca Burmistrza – Janusz Staszowski,  

 Sekretarz Gminy – Anna Wójcik, 

 Skarbnik Gminy – Dorota Staniów. 

 

Rada Miejska 

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią 

kadencję. Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające 

w zakresie działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu 

gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych 

w odrębnych ustawach. 

Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady. 

Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców. 

Radę Miejską w Prószkowie tworzy 15 osób. 

W 2018 roku funkcjonowały 2 składy Rady: 

Rada kadencji 2014-2018 w składzie: 

Imię i nazwisko Okręg Funkcja 
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Klaudia Lakwa Miasto Prószków: ul. 

Opolska, ul. Zamkowa nr 2 i 

8, ul. Kopernika, ul. Szkolna, 

ul. Kościuszki, ul. 

Korfantego, ul. Eichendorfa 

Przewodnicząca Rady, 

Przewodnicząca Komisji 

oświaty, zdrowia, spraw 

socjalnych i obywatelskich 

Józef Dudek Sołectwo: Nowa Kuźnia Członek Komisji rolnictwa, 

gospodarki wodnej, ochrony 

środowiska, rzemiosła i 

handlu 

Lucjan Dzumla Sołectwo: Chrząszczyce, 

Folwark 

Przewodniczący Komisji 

rewizyjnej 

Zygmunt Hergesell Sołectwo: Zimnice Wielkie Członek Komisji rewizyjnej 

Krystian Janikula Sołectwo: Przysiecz Członek Komisji budżetu, 

rozwoju gospodarczego i 

bezpieczeństwa publicznego 

Joachim Kabela Sołectwo: Boguszyce, 

Chrzowice 

Członek Komisji rolnictwa, 

gospodarki wodnej, ochrony 

środowiska, rzemiosła i 

handlu 

Teodor Klosa Sołectwo: Ligota 

Prószkowska 

Członek Komisji rolnictwa, 

gospodarki wodnej, ochrony 

środowiska, rzemiosła i 

handlu 

Dawid Kochanek Sołectwo: Złotniki Członek Komisji oświaty, 

zdrowia, spraw socjalnych i 

obywatelskich 

Arnold Kuc Miasto Prószków: ul. 

Zielona, ul. Polna, ul. 

Szpitalna, ul. Stara Kuźnia, 

ul. Młyńska, ul. Krasickiego, 

ul. Słoneczna, ul. Stawowa, 

ul. Kasztanowa  

Sołectwo Jaśkowice 

Członek Komisji budżetu, 

rozwoju gospodarczego i 

bezpieczeństwa publicznego 

Barbara Moczko-

Niestrój 

Miasto Prószków: ul. 

Rudnicka, ul. Piaskowa, ul. 

Parkowa, ul. Grunwaldzka, 

ul. Osiedle, ul. Pomologia, 

ul. Zawadzkiego, ul. 

Zamkowa z wyłączeniem nr 

2 i 8 

Członek Komisji rewizyjnej 

Paweł Piechaczek Sołectwo: Źlinice Przewodniczący Komisji 

rolnictwa, gospodarki wodnej, 

ochrony środowiska, 

rzemiosła i handlu 

Konrad Witek Sołectwo: Górki Członek Komisji budżetu, 

rozwoju gospodarczego i 

bezpieczeństwa publicznego 

Józef Wystrach Sołectwo: Zimnice Małe Przewodniczący Komisji 

budżetu, rozwoju 
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gospodarczego i 

bezpieczeństwa publicznego 

Maria Zdera Miasto Prószków: ul. 

Daszyńskiego, ul. Osiedle 

Leśne, ul. Akacjowa, ul. 

Lipowa, ul. Sportowa, ul. 

Powstańców, ul. Ogrodowa, 

ul. Wiosenna, ul. 

Partyzancka 

Członek Komisji oświaty, 

zdrowia, spraw socjalnych i 

obywatelskich 

 

Rada kadencji 2018-2023 w składzie: 

Imię i nazwisko Okręg Funkcja 

Lucjan Dzumla Sołectwo: Chrząszczyce, 

Folwark 
Przewodniczący Rady, 

Członek Komisji oświaty, 

zdrowia, spraw socjalnych i 

obywatelskich 

Winicjusz Badura Miasto Prószków: ul. 

Akacjowa, ul. 

Daszyńskiego, ul. Leśna, ul. 

Lipowa, ul. Ogrodowa, 

Osiedle Leśne, ul. 

Powstańców, ul. Sportowa, 

ul. Wiosenna 

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

Andrzej Czerwiński Sołectwo: Zimnice Małe Przewodniczący Komisji 

budżetu, rozwoju 

gospodarczego i 

bezpieczeństwa publicznego 

Zygmunt Hergesell Sołectwo: Zimnice Wielkie Przewodniczący Komisji 

rewizyjnej 

Alfred Kiełbasa Sołectwo: Jaśkowice, Ligota 

Prószkowska: ul. Brzozowa, 

ul. Dębowa, ul. Kościelna, 

ul. Stawowa 

Członek Komisji rolnictwa, 

gospodarki wodnej, ochrony 

środowiska, rzemiosła i 

handlu 

Teodor Klosa Sołectwo: Ligota 

Prószkowska: ul. Aleja, ul. 

Cegielniana, ul. Leśna, ul. 

Łąkowa, ul. Międzyleśna, ul. 

Szkolna, ul. Wiśniowa 

Członek Komisji rolnictwa, 

gospodarki wodnej, ochrony 

środowiska, rzemiosła i 

handlu 

Dawid Kochanek Sołectwo: Złotniki Członek Komisji oświaty, 

zdrowia, spraw socjalnych i 

obywatelskich 

Arnold Kuc Miasto Prószków: ul. 

Zielona, ul. Stara Kuźnia, ul. 

Młyńska, ul. Ignacego 

Członek Komisji budżetu, 

rozwoju gospodarczego i 

bezpieczeństwa publicznego 
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Krasickiego, ul. Słoneczna, 

ul. Stawowa, ul. Partyzancka 

Stanisław Lachnik Sołectwo: Górki Członek Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

Klaudia Lakwa Miasto Prószków: ul. 

Josepha von Eichendorffa, 

ul. Kopernika, ul. 

Korfantego, ul. Kościuszki, 

ul. Opolska, ul. Szkolna, ul. 

Zamkowa 

Członek Komisji budżetu, 

rozwoju gospodarczego i 

bezpieczeństwa publicznego 

Bernard Mross Sołectwo: Przysiecz Członek Komisji rewizyjnej 

Piotr Pach Sołectwo: Nowa Kuźnia Członek Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

Lidia Piechaczek Sołectwo: Boguszyce, 

Chrzowice 

Członek Komisji rewizyjnej 

Paweł Piechaczek Sołectwo: Źlinice Przewodniczący Komisji 

rolnictwa, gospodarki wodnej, 

ochrony środowiska, 

rzemiosła i handlu 

Marek Zgoda Miasto Prószków: ul. 

Grunwaldzka, ul. 

Kasztanowa, ul. Osiedle, ul. 

Parkowa, ul. Piaskowa, ul. 

Polna, ul. Pomologia, ul. 

Rudnicka, ul. Rynek, ul. 

Szpitalna 

Przewodniczący Komisji 

oświaty, zdrowia, spraw 

socjalnych i obywatelskich 

Przy Radzie Miejskiej w Prószkowie działają 5 komisji stałych : 

a) Komisja Rewizyjna, 

b) Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego, 

c) Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska, Rzemiosła 

i Handlu, 

d) Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich, 

e) Komisja skarg, wniosków i petycji. 

W gminie Prószków funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: 

1) Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie, 

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie, 

3) Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, 

4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie, 

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej, 

6) Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II w Boguszycach, 

7) Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach, 

8) Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich, 

9) Przedszkole Publiczne w Górkach, 

10) Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej, 

11) Przedszkole Publiczne w Prószkowie, 

12) Przedszkole Publiczne w Zimnicach Wielkich. 
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II. Informacje ogólne. 

2.1. Ogólna charakterystyka gminy. 

Gmina Prószków pod względem administracyjnym jest gminą miejsko-wiejską, której 

obszar obejmuje 118,44 km2,wchodzącą w skład powiatu opolskiego, położoną 

w środkowej części województwa opolskiego. Od zachodu gmina graniczy z gminami: 

Komprachcice, Tułowice, Biała, Strzeleczki, od południa z gminą Krapkowice. Granica 

gminy od strony południowej i częściowo wschodniej przebiega przez Bory 

Niemodlińskie. Wschodnią granicą jest rzeka Odra oddzielająca gminę Prószków od 

gminy Tarnów Opolski. Podstawowymi wyznacznikami położenia geograficznego jest : 

1) sąsiedztwo doliny Odry, zamykającej obszar gminy od strony wschodniej, 

2) położenie w ciągu korytarza transportowego o znaczeniu europejskim – autostrady 

A4, stanowiącej polski odcinek drogi międzynarodowej E40, 

3) w ciągu drogi krajowej Nr 45, łączącej Opole z granicą państwa, 

4) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 relacji Opole – Lubrza, 

5) w strefie zasięgu mieszkańców aglomeracji Opola w zakresie: 

a) zamieszkiwania i codziennych podróży do pracy, 

b) zainteresowania terenami wypoczynkowymi i rekreacyjnymi, w tym turystyki 

weekendowej. 

Obecnie gminę Prószów tworzy Miasto Prószków oraz 13 sołectw: Boguszyce, 

Chrząszczyce, Chrzowice, Folwark, Górki, Jaśkowice, Ligota Prószkowska, Nowa 

Kuźnia, Przysiecz, Zimnice Małe, Zimnice Wielkie, Złotniki, Źlinice. 

Charakterystyczne dla gminy Prószków jest zróżnicowanie struktury użytkowania 

gruntów. W części północnej i wschodniej dominują grunty orne, gdzie występowanie 

dobrych gleb było przyczyną wylesiania terenów dla prowadzenia na nich gospodarki 

rolnej. Natomiast w części południowej duże powierzchnie zajmują lasy – znajduje się 

tu część kompleksu leśnego Borów Niemodlińskich. Tereny zainwestowane to przede 

wszystkim zabudowa mieszkaniowa i usługowa oraz zakłady produkcyjne. Struktura 

funkcjonalno-przestrzenna obszaru Gminy składa się z następujących, głównych 

komponentów: 

1) terenów otwartych, w tym: 

a) obszarów lasów, skoncentrowanych w południowej części Gminy, 

stanowiących cześć Borów Niemodlińskich, 

b) obszarów rolniczych, 

c) obszarów zieleni urządzonej, 

2) obszarów zabudowy, 

3) obszarów eksploatacji surowców mineralnych kopalni Folwark, położonych 

w  północnej części gminy. 

Teren gminy Prószków przecinają dwie drogi krajowe Opole - Racibórz - Czechy oraz 

Opole - Prudnik - Czechy oraz droga międzynarodowa A4 (Medyka - Berlin). Drogowy 

układ komunikacyjny w gminie Prószków umożliwia zatem dojazd do najważniejszych 

miejsc nie tylko w województwie, ale i w całej Europie. Sieć dróg gminnych 

i osiedlowych umożliwia zaś mieszkańcom swobodny i niekrępowany dojazd do ich 

miejsc zamieszkania, jak również wszystkich punktów na obszarze całej gminy. 

Wszystkie miejscowości w gminie Prószków są również bardzo dobrze skomunikowane 

z dotychczasowym ośrodkiem władzy lokalnej. 

Według regionalizacji fizyczno – geograficznej J. Kondrackiego gmina Prószków leży 

w obrębie makroregionu Niziny Śląskiej. Wschodnia część gminy /przy dolinie Odry/ 
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należy do mezoregionu Pradolina Wrocławska. Pozostały obszar leży w obrębie 

mezoregionu Równina Niemodlińska. Teren gminy budują dwie zasadnicze jednostki 

morfologiczne: obszar wysoczyzny plejstoceńskiej Równiny Niemodlińskiej 

i obniżenie doliny Odry. Z drobniejszych form można wyróżnić: terasy akumulacyjne 

rzeki Odry, wyniesienia moreny czołowej i wschodni kredowych. Ukształtowanie 

terenu gminy jest urozmaicone, o wysokościach bezwzględnych od 150 do 200 m n.p.m. 

Dominującymi zbiorowiskami w obszarze gminy są zbiorowiska segetalne oraz leśne, 

występujące w południowej i południowo-zachodniej jej części. Lasy zajmują blisko 

35% powierzchni gminy. Pod względem żyzności i wilgotności siedliska leśne są 

umiarkowanie zróżnicowane, występuje wśród nich 6 typów, a w tym: bór świeży 

(zajmujący 56% powierzchni leśnej), bór mieszany świeży (zajmujący te tereny 

w 36%), bór mieszany wilgotny oraz las mieszany świeży, las mieszany wilgotny i las 

świeży (zajmujące pozostałe 8%). 

Na system przyrodniczy gminy składają się także tereny zieleni urządzonej, wśród 

których szczególne znaczenie ma park-arboretum o powierzchni ok. 15 ha dawnej 

Królewskiej Akademii Rolniczej, a później Królewskiego Instytutu Pomologicznego o 

nazwie Pomologia, położony w północnej części miasta Prószków. Stanowi on jedyny 

tego typu obiekt w obszarze całego województwa opolskiego. Na bardzo bogate zasoby 

przyrodnicze parku złożyły się egzotyczne gatunki drzew i krzewów, reprezentujące 

prawie wszystkie środowiska, regiony, strefy klimatyczne i lądy. Wysadzono tu wg 

przekazów historycznych 177 rodzajów liściastych roślin parkowych, a w tym ok. ich 

900 gatunków, iglastych – 30 rodzajów, w tym ponad 110 gatunków, zaś liczba odmian 

w obrębie wymienionych gatunków iglastych i liściastych sięgała w 1895 r. kilku 

tysięcy. Według ostatnich ocen występuje tu obecnie 265 gatunków drzew i krzewów 

oraz 27 gatunków roślin najniższego piętra (okrywowych). Wśród najcenniejszych 

roślin rosnących w parku wymienić należy m.in. takie jak: miłorząb dwuklapowy, cis 

japoński, cypryśnik błotny, metasekwoja chińska, sosna rumelijska, żywotnik japoński, 

dąb omszony i czarny, glediczia trójcierniowa, kasztan jadalny, magnolia drzewiasta, 

orzech szary, śniegowiec wirginijski, kasztanowiec plamisty, klon włoski oraz 

orzeszniki. 

Dla rozwoju gminy ważne jest wykorzystanie walorów wynikających z położenia, 

dogodnych powiązań komunikacyjnych oraz stworzenie warunków zamieszkania 

konkurencyjnych – w stosunku do obszaru sąsiednich gmin – o równie atrakcyjnym 

sąsiedztwie obszarów naturalnych, a lepszej dostępności do usług. 

Tereny zainwestowane gminy, stanowiące grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują 

łącznie 709 ha, wśród których wielkości poszczególnych ich części są następujące: 

1) mieszkaniowych – 131 ha, 

2) przemysłowych – 30 ha, 

3) innych zabudowanych – 39 ha, 

4) zurbanizowanych i niezabudowanych – 52 ha, 

5) rekreacji i wypoczynku – 34 ha, 

6) komunikacyjnych, tj. dróg – 353 ha, 

7) użytków kopalnych – 70 ha. 

Z analizy powyższych danych wynika, że tereny zabudowane, obejmujące łącznie 200 

ha, zajmują tylko 1,6% powierzchni gminy, a o wiele większy udział mają tu tereny 

komunikacyjne, obejmujące 353 ha i zajmujące 2,9% tej powierzchni (na co składa się 

przede wszystkim pas drogowy autostrady A4). 
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Gmina Prószków posiada bogatą ofertę przyrodniczą, zabytkową i rekreacyjną. Zielone 

płuca Gminy to Bory Niemodlińskie, które służą zarówno rekreacji, jak i pozyskiwaniu 

drewna. Dumą gminy jest Arboretum, stanowiące część byłego Królewskiego Instytutu 

Pomologicznego. Wśród licznych zabytków Gminy Prószków wskazać można przede 

wszystkim: zamek rodu Prószkowskich, kościół św. Jerzego, były kościół ewangelicki 

wraz z plebanią i cmentarzem, budynek po byłym browarze Krombholza. 

2.2. Dane demograficzne. 

Na koniec 2018 roku w gminie Prószków zameldowanych było 269 osób. Poniższe 

tabele przedstawiają bardziej szczegółowe dane. 

 

Wymeldowania z pobytu stałego w gminie Prószków w 2018 r. 

Liczba osób wymeldowanych Liczba osób zmarłych 

269 99 

RAZEM: 368 

 

Stan ludności – porównanie lat 2017 – 2018: 

Rok Liczba ludności na 31.12 

zameldowanych w gminie 

Prószków 

Urodzenia 

dzieci, które są 

zameldowane w 

gminie 

Prószków 

Zgony osób 

ostatnio 

zameldowanych 

w gminie 

Prószków 
pobyt stały pobyt czasowy 

2017 8745 578 89 102 

2018 8734 682 97 99 

 

Statystyka ludności wg płci na koniec 2018 r. 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 138 126 264 

3 50 33 83 

4-5 90 76 166 

6 34 51 85 

7 38 44 82 

8-12 205 187 392 

13-15 106 95 201 

16-17 63 83 146 

18 36 46 82 

19-65 0 2729 2729 

> 65 542 0 542 

ogółem 4149 4585 8734 

 

Statystyka ludności wg płci na koniec 2018 r. (pobyt czasowy) 
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Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 5 2 7 

3 1 0 1 

4-5 1 7 8 

6 1 1 2 

7 1 1 2 

8-12 3 8 11 

13-15 24 10 34 

16-17 71 42 113 

18 24 9 33 

19-65 271 0 271 

> 65 9 0 9 

ogółem 411 271 682 

 

Statystyka ludności wg płci na koniec 2018 r. (pobyt stały i pobyt czasowy) 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 143 128 271 

3 51 33 84 

4-5 91 80 171 

6 34 52 86 

7 38 45 83 

8-12 207 192 399 

13-15 129 105 234 

16-17 133 125 258 

18 60 55 115 

19-65 3113 0 3113 

> 65 550 0 550 

ogółem 4549 4839 9388 

 

2.3. Informacja z działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Prószkowie za 2018 r. 

Liczba spraw załatwionych przez Urząd Stanu Cywilnego w Prószkowie w 2018 r.: 

Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony) 148 

Wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień (USC) 0 

Czynności materialno - techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie 

skutkujące sporządzeniem aktu 
120 

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na 

drukach wielojęzycznych) 
1018 

Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń 48 

Sporządzanie wzmianek dodatkowych 120 

Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego 528 

Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego 436 
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Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk 11 

Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały, zgłoszenie 

powrotu z pobytu stałego 
963 

Zameldowania i wymeldowania dokonane tylko w rejestrze zamieszkania 

cudzoziemców 
45 

Usuwanie niezgodności 535 

Decyzje w sprawach meldunkowych  6 

Nadanie, zmiana i anulowanie numeru PESEL 368 

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru 

zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz wydawanie zaświadczeń z RDO 

zawierających pełen wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy 

89 

Wydanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której 

wniosek dotyczy, ze zbiorów meldunkowych lub ewidencji wydanych i 

unieważnionych dowodów osobistych 

841 

Wydawanie decyzji o odmowie udostępniania danych osobowych 0 

Wydanie dowodu osobistego 851 

Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego 69 

Unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO) 243 

Decyzje w sprawach dowodów osobistych 0 

III. Informacje inwestycyjne i finansowe. 

3.1. Wykonanie budżety gminy Prószków 

Budżet na 2018 r. przyjęty został uchwałą nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w 

Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku 

wprowadzone zostały dwunastoma uchwałami Rady Miejskiej oraz 39 zarządzeniami 

Burmistrza Gminy Prószków. 

Budżet gminy Prószków za 2018 r. wykonany został po stronie dochodów w wysokości 

35.402.791,56 zł na plan 34.936.269,73 zł, a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 

35.913.204,24 zł na plan 38.877.882,73 zł. 

 

   

Informacja dot. udziału dochodów własnych w dochodach ogółem 

Dochody ogółem Dochody własne % udział 

35 402 791,56 18 839 025,47 53,21 
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Informacja dot. udziału wydatków majątkowych do wydatków ogółem 

Wydatki ogółem Wydatki majątkowe % udział 

35 913 209,24 2 524 942,11 7,03 

 

Dynamikę budżetu 2018 r. w porównaniu do roku ubiegłego przedstawia poniższa 

tabela. 

DYNAMIKA BUDŻETU W LATACH 2017/2018 

Tytuł 2017 rok 2018 rok Dynamika [%] 

DOCHODY 33.766.788,57 zł 35 402 791,56 zł 104,85% 

w tym:  

subwencje 8.340.528,00 zł 8.606.501,00 zł 103,19% 

dotacje BP 7.380.331,81 zł 7.599.116,91 zł 102,96% 

udziały PIT 6.711.203,00 zł 7.889.073,00 zł 117,55% 

wpływy z podatku 

rolnego, podatku 

leśnego, podatku od 

spadków i 

darowizn, podatku 

od czynności 

cywilnoprawnych 

oraz podatków i 

opłat lokalnych od 

osób fizycznych 

2 911 660,90 zł 3.041.517,59 zł 104,46% 

wpływy z podatku 

rolnego, podatku 

leśnego, podatku od 

czynności 

cywilnoprawnych, 

podatków i opłat 

lokalnych od osób 

prawnych i innych 

jednostek 

organizacyjnych 

5.020.844,65 zł 4.407.541,48 zł -12,22% 

sprzedaż mienia 8.093,13 zł 166.056,18 zł 2.051,82% 

WYDATKI 32.415.875,98 zł 35.913.209,24 zł 110,79% 

w tym: wydatki 

majątkowe 
1.826.162,37 zł 2.524.942,11 zł 138,26% 

WYNIK (deficyt) 1.350.912,59 zł -510.417,68 zł -62,22% 
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Przychody ogółem 4.180.555,09 zł 5.131.465,08 zł 122,75% 

Planowany deficyt budżetu za 2018 r. wynosił -3.941.613,00 zł, natomiast faktycznie 

na dzień 31.12.2018 r. wyniósł -510.417,68 zł, czyli wypracowano mniejszy deficyt o 

3.431.195,32 zł, co jest wynikiem m.in. prowadzenia racjonalnej gospodarki 

finansowej. Dzięki temu udało się uzyskać oszczędności po stronie wydatków. 

Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu za 

2018 r. obrazuje stabilną sytuację finansową gminy Prószków. 

Budżet omawianego roku pozwolił na realizację zaplanowanych w projekcie zadań. 

Osiągnięcie planowanych dochodów przekroczyło poziom 100% przy realizacji 

wydatków na poziomie 92,37%. 

Największą pozycję dochodów budżetu stanowiły udziały w podatku dochodowym od 

osób fizycznych, które wyniosły 7.889.073,00 zł, tj. 22,28% dochodów ogółem. Drugą 

co do wielkości pozycją dochodową są dochody własne, w skład których wchodzą m.in.: 

podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy oraz opłaty lokalne. Do budżetu 

z tego tytułu wpłynęło w omawianym roku 8.200.490,28 zł, tj. 23,16% dochodów 

ogółem. Ten pozytywny trend obrazuje rozwój gospodarczy gminy oraz wzrost 

dochodów mieszkańców.  

Ponadto, do budżetu spłynęły dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, 

głównie na zasiłki i pomoc społeczną w kwocie 7.012.637,19 zł, co stanowi 19,81%.  

Istotną pozycję w strukturze dochodów stanowią subwencje, które wpłynęły w łącznej 

wysokości 8.606.501,00 zł, co stanowi 24,31% dochodów ogółem. 

Największą pozycję wydatków bieżących gminy stanowią wydatki na oświatę 

i wychowanie, tj. 13.368.895,62 zł oraz na dział 855 Rodzina, tj. 6.707.709,11 zł, co 

stanowi 60% wydatków ogółem. Trzecia co do wielkości pozycja wydatków, bo 

stanowiąca ponad 13% w strukturze wydatków ogółem, to kwota przeznaczana na 

administrację publiczną. W budżecie omawianego roku na ten cel wydatkowane zostało 

4.430.664,86 zł. Istotną pozycję w wydatkach bieżących gminy Prószków zajmują 

wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Na ten cel w 2018 r. 

została wydatkowana kwota 2.415.531,36 zł, co stanowi 7,23%.  

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 2.524.942,11 zł, co stanowi 93% 

planu, w tym na gminne drogi publiczne przeznaczono 1.386.591,59 zł. 

Źródłem finansowania inwestycji gminnych były: 

 środki własne w wysokości     2.524.942,11 zł 

Realizacja zadań wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na 

2018 rok wyniosła 62.482,95 zł. 

Spłaty zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu kredytów w kwocie 200 000 

zł, zostały pokryte z dochodów własnych gminy. 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o 

finansach publicznych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0,57% i spełnia warunek 

określony w ww. przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty 

zobowiązań wynoszącego 5,69%. 

WYDATKI BUDŻETU GMINY 
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Zgodnie z analizą uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Prószkowie na 2018 r. wraz 

ze zmianami oraz analizą sprawozdań budżetowych według stanu na dzień 31.12.2018 

r. wydatki wyniosły: 

1) wydatki bieżące: plan 36.174.702,73 zł, wykonanie 33.388.267,13 zł, tj. 92,3%, 

2) wydatki majątkowe: plan 2.703.180,00 zł, wykonanie 2.524.942,11 zł, tj. 93,4%. 

Najważniejsze zadania realizowane w 2018 r. przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Nazwa Plan Wykonanie 

budżetu 

% wyk. 

Planu 

1. Budowa ciągu pieszo-

rowerowego wzdłuż DW 414 

na odcinku Złotniki-Prószków 

obejmująca również budowę 

parkingu BIKE&RIDE w m. 

Prószków 

2.000,00 zł 738,00 zł 36,9% 

2. Budowa ścieżki pieszo-

rowerowej wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 415 na 

terenie miejscowości Zimnice 

Wielkie i Zimnice Małe 

35.000,00 zł 35.000,00 zł 100% 

3. Przebudowa ul. Wolności 

wraz z odwodnieniem i 

oświetleniem 
820.000,00 zł 755.430,85 zł 92,13% 

4. Przebudowa ul. Stawowej w 

Ligocie Prószkowskiej 
325.000,00 zł 317.779,42 zł 97,78% 

5. Przebudowa ul. Strażackiej w 

Przysieczy – projekt 

techniczny 
37.000,00 zł 35.000,00 zł 94,59% 

6. Remont drogi i budowa 

oświetlenia na ulicy Stawowej 

w Nowej Kuźni – projekt 

techniczny 

26.862,00 zł 14.637,00 zł 54,49% 

7. Przebudowa ul. Polnej w 

Chrząszczycach- projekt 

techniczny 
50.000,00 zł 29.397,00 zł 58,79% 

8. Przebudowa dróg gminnych 

ul. Stawowej i Słonecznej w 

Prószkowie 
738,00 zł 738,00 zł 100% 

9. Przebudowa ul. Lipowej w m, 

Folwark w tym techniczny 

projekt techniczny 
238.000,00 zł 233.609,32 zł 98,16% 

10. Remont budynku położonego 

w Prószkowie, ul. Opolska 10 
8.000,00 zł 7.319,54 zł 91,49% 

11. Zakup i montaż klimatyzacji 

centralnej dla PSP w 

Prószkowie 
33.000,00 zł 32.570,40 zł 98,70% 

12. Zakup i montaż siłowni 

zewnętrznej w PSP Zimnice 

Wielkie 
15.000,00 zł 14.883,00 zł 99,22% 
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13. Zakup i montaż klimatyzacji 

dla ZSP w Boguszycach 
13.400,00 zł 13.395,32 zł 99,97% 

14. Zakup pieca konwencyjno-

parowego z wyposażeniem dla 

PP Prószków 
28.000,00 zł 27.750,00 zł 99,11% 

15. Zakup i montaż siłowni 

zewnętrznej 
30.000,00 zł 24.114,15 zł 80,38% 

16. Zakup serwera z 

oprogramowaniem 
15.000,00 zł 13.776,00 zł 91,84% 

17. Budowa żłobka na terenie 

Prószkowa 
4.000,00 zł 2.460,00 zł 61,5% 

18. Odwodnienie pasa drogowego 

ulicy Szkolnej w Nowej Kuźni 

w rejonie działek nr 330/1 i 

330/2 – dokumentacja 

techniczna 

0,00 zł 0,00 zł 0% 

19. Objęcie udziałów GPW w 

Prószkowie Sp. z o.o. 
300.000,00 zł 300.000,00 zł 100% 

20. Ochrona powietrza, 

polegająca na trwałej zmianie 

ogrzewania węglowego na 

proekologiczne 

120.000,00 zł 100.410,00 zł 83,68% 

21. Bioróżnorodność 

Opolszczyzny – skarbem 

dziedzictwa przyrodniczego 
68.880,00 zł 68.879,00 zł 99,99% 

22. Budowa oświetlenia ulicznego 

w Górkach 
37.000,00 zł 36.300,00 zł 98,11% 

23. Budowa oświetlenia ulicznego 

ul. Polna w miejscowości 

Złotniki 
42.000,00 zł 41.472,50 zł 98,74% 

24. Budowa oświetlenia ulicznego 

ul. Łąkowa w miejscowości 

Ligota Prószkowska 
42.000,00 zł 41.225,59 zł 98,16% 

25. Budowa oświetlenia ulicznego 

ul. Cmentarna w miejscowości 

Nowa Kuźnia. 
31.000,00 zł 29.944,50 zł 96,60% 

26. Budowa oświetlenia ulicznego 

ul. Cegielniana w 

miejscowości Ligota 

Prószkowska 

34.500,00 zł 33.196,50 zł 96,22% 

27. Rozbudowa oświetlenia 

ulicznego na ul. Piaskowej w 

Prószkowie – projekt 

techniczny 

5.800,00 zł 2.214,00 zł 38,17% 

28. Rozbudowa oświetlenia 

ulicznego na placu siłowni 

zewnętrznej w Nowej Kuźni – 

projekt techniczny 

4.800,00 zł 4.618,71 zł 96,22% 

29. Rozbudowa oświetlenia 

ulicznego na ul. Opolskiej w 
4.800,00 zł 4.580,00 zł 95,42% 
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Zimnicach Wielkich – projekt 

techniczny 

30. Budowa punktu oświetlenia 

ulicznego na ulicy Polnej w 

Złotnikach 
10.000,00 zł 8.914,00 zł 89,14% 

31. Wykonanie wiaty 

przystankowej przy ul. 

Pomologia w Prószkowie 
10.000,00 zł 1.845,00 zł 18,45% 

32. Zwiększenie efektywności 

energetycznej w budynku 

OKiS w Prószkowie w 

zakresie termomodernizacji, 

przebudowy oraz nadbudowy 

13.000,00 zł 12.134,01 zł 93,34% 

33. Zakup kotłów koncertowych 24.000,00 zł 23.989,00 zł 99,95% 

34. Utworzenie stref aktywności 

fizycznej na terenie gminy 

Prószków 
15.000,00 zł 12.238,00 zł 81,59% 

35. Zagospodarowanie terenu 

parku we wsi Jaśkowice 
1.200,00 zł 1.200,00 zł 100% 

36. Zagospodarowanie terenu 

przy ul. Korfantego w 

Prószkowie 
2.200,00 zł 1.200,00 zł 54,55% 

37. Wykonanie przejścia i małej 

architektury w Folwarku na 

placu wiejskim dz. nr 158 
71.000,00 zł 66.920,00 zł 94,25% 

38. Budowa wiaty w Złotnikach 106.000,00 zł 105.567,00 zł 99,59% 

39. Wykonanie ogrodzenia działki 

nr 52 / 1 z ark. 2 w Folwarku 
28.000,00 zł 25.430,00 zł 90,82% 

40. Wyposażenie placu zabaw dla 

dzieci i młodzieży w 

miejscowości Górki 
15.000,00 zł 12.343,80 zł 82,29% 

41. Budowa wiaty w Górkach 6.000,00 zł 5.000,00 zł 83,33% 

42. Zagospodarowanie zaplecza 

sportowego przy boisku w 

Chrząszczycach – projekt 

techniczny 

30.000,00 zł 26.722,00 zł 89,07% 
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 Inwestycja polegająca na przebudowie ul. Lipowej 
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|Inwestycja polegająca na przebudowie ul. Lipowej 

 
Przebudowa ulicy Stawowej w Ligocie Prószkowskiej 
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Przebudowa ulicy Stawowej w Ligocie Prószkowskiej 

 
Przebudowa ulicy Wolności w Źlinicach 
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Przebudowa ulicy Wolności w Źlinicach 

 
Przebudowa ulicy Wolności w Źlinicach 
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Przebudowa ulicy Wolności w Źlinicach 

 

 
Przebudowa ulicy Wolności w Źlinicach 
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Przebudowa ulicy Wolności w Źlinicach 

 
Przebudowa ulicy Wolności w Źlinicach 

Zarządzanie finansami gminy Prószków sprzyja racjonalnemu wydatkowaniu 

publicznych środków finansowych. Najważniejszą kwestią jest uzyskanie jakościowo 

najlepszych i najbardziej trafnych informacji, które pomagają w podejmowaniu 

właściwych decyzji w zakresie gospodarowania nimi. 

Odpowiedzialne zarządzanie środkami własnymi oraz tymi pozyskanymi ze źródeł 

zewnętrznych pozwala na wygospodarowanie wolnych środków, które przeznaczane są 

na finansowanie zadań w kolejnym roku budżetowym. 
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W analizowanym roku budżetowym 2018 gmina realizowała różnego rodzaju 

przedsięwzięcia inwestycyjne. Poziom wydatków inwestycyjnych uwarunkowany był 

przede wszystkim bieżącymi potrzebami mieszkańców zgłaszanymi m.in. na 

spotkaniach sołeckich. Wydatki majątkowe kierowane były głównie na inwestycje 

w infrastrukturę drogową, budowę oświetlenia, infrastrukturę społeczną, ochronę 

środowiska. Gmina racjonalnie gospodarując posiadanymi środkami, stara się w jak 

najlepszy sposób zaspokoić zmieniające się i ewoluujące potrzeby i oczekiwania 

mieszkańców. 

3.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych – zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią 

Prognozą Finansową. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prószków przyjęta Uchwałą Nr 

XXXIV/298/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmująca prognozę finansową na lata 2018-2021, 

prognozę długu na lata 2018-2021 oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich została 

zmieniona w 2018 r. – 22 zarządzeniami Burmistrza Prószkowa oraz 7 uchwałami Rady 

Miejskiej w Prószkowie. 

Na koniec 2018 r. limit planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych wyniósł 

15 962 415,61 zł. 

Planowane przedsięwzięcia zostaną pokryte dochodami majątkowymi na programy, 

projekty oraz zadania finansowane z udziałem środków europejskich, dochodami 

własnymi oraz przychodami z kredytów. 

IV. Realizacja polityk, programów i strategii. 

W gminie w 2018 r. obowiązywały i nadal obowiązują następujące dokumenty strategiczne : 

4.1. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Prószków 2025 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Prószków 2025 przyjęta przez Radę 

Miejską w Prószkowie uchwałą nr XXI/151/2016 z dnia 30 września 2016 r. stanowi 

ramowy program działań na rzecz jej zrównoważonego rozwoju w perspektywie do 

2025 r. Dokument ten określa cele i zadania, które mają służyć wzmocnieniu potencjału 

gminy i być motorem jej lokalnego rozwoju, służącego poprawie warunków życia jej 

mieszkańców i wzrostowi gospodarczemu przy zachowaniu walorów środowiska 

przyrodniczego i kulturowego. 

Strategia powstała w wyniku wspólnej pracy przedstawicieli samorządu gminy, 

działających na jej terenie przedsiębiorstw i instytucji oraz liderów lokalnych przy 

wsparciu konsultantów-moderatorów planowania strategicznego. 

Opracowanie Strategii poprzedziło sporządzenie diagnozy stanu zagospodarowania 

i rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Prószków. Diagnoza obejmuje 

w syntetycznym ujęciu opis podstawowych elementów, składających się na sfery 

przyrodniczą, osadniczo-techniczną, społeczną i gospodarczą rozwoju gminy, ze 

wskazaniem obszarów chronionych i zdegradowanych oraz tendencji rozwojowych 

w latach 2011-2014. Wskazano w niej także uwarunkowania rozwoju gminy w świetle 

ponadlokalnych dokumentów planistycznych, w tym zwłaszcza dotyczących przyjętych 

kierunków rozwoju województwa opolskiego. 

W Strategii za szanse rozwoju gminy uznane zostały takie elementy, jak: 
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A. w sferze przyrodniczo-kulturowej: 

 możliwości pozyskania wsparcia dla rewitalizacji centrum miasta i innych 

zespołów zabudowy na terenie gminy; 

 możliwości pozyskania wsparcia dla rewitalizacji parku i arboretum 

Pomologia oraz kompleksowej odnowy jego zasobów przyrodniczo-

kulturowych; 

B. w sferze osadniczo-technicznej: 

 poprawa dostępności gminy w ramach aglomeracji opolskiej, związana 

z planowanym dodatkowym powiązaniem Opola z autostradą A4 i budową 

jego południowej obwodnicy; 

 możliwości pełnego wykorzystania potencjału kulturowego zabudowy 

w centrum miasta dla stworzenia zespołu atrakcyjnych przestrzeni 

publicznych; 

 możliwości przeniesienia tranzytowej drogi z centrum miasta na jego 

planowaną obwodnicę; 

C. w sferze społecznej: 

 poprawa poziomu wykształcenia mieszkańców i wzrostu kapitału społecznego 

gminy; 

 możliwości pozyskania środków zewnętrznych dla wsparcia rozwoju 

społecznego gminy, w tym z Programu Specjalnej Strefy Demograficznej; 

 osiedlanie się nowych osadników, w tym także imigrantów; 

 możliwości poprawy warunków życia mieszkańców i ich uatrakcyjnienia; 

 wzrost potrzeb w kierunku kształcenia specjalistycznego w zakresie 

ogrodnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego; 

 wzrost pro-ekologicznej i pro-obywatelskiej świadomości mieszkańców; 

 możliwości szerszego wykorzystania potencjału lokalnych liderów, w tym 

związanych z organizacjami mniejszości niemieckiej; 

D. w sferze gospodarczej: 

 możliwości pozyskania środków zewnętrznych dla wsparcia rozwoju 

gospodarczego gminy, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego; 

 możliwości rozwoju w ramach aktywizacji funkcjonowania aglomeracji 

opolskiej i rozwojowego pasma Odry; 

 możliwości szerszego wykorzystania bazy surowcowej gminy; 

 możliwości szerszego wykorzystania pracy imigrantów; 

 możliwości stworzenia nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu potencjału 

parku i arboretum Pomologia dla stworzenia nowego produktu turystyczno-

rekreacyjnego oraz placówki naukowej dla badań w dziedzinie przetwórstwa 

rolno-spożywczego (przy współpracy z Uniwersytetem Opolskim 

i  Politechniką Opolską); 

 wzrost możliwości eksportu produktów przetwórstwa rolno-spożywczego; 

 wzrost potrzeb w zakresie rekreacji mieszkańców aglomeracji opolskiej 

i sąsiednich regionów, w tym wykorzystanie gminnego systemu ścieżek 

rowerowych i szlaków pieszych. 

Za zagrożenia rozwoju gminy uznane zostały takie ich elementy, jak: 

A. w sferze przyrodniczo-kulturowej: 
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 brak pełnej współpracy z zarządcami terenów parku i arboretum Pomologia 

przy wypracowaniu form ich rewitalizacji i kompleksowego programu 

wykorzystania ich zasobów; 

 wzrost zagrożeń dla stanu środowiska i poziomu bezpieczeństwa ludzi, 

wynikających ze zmian klimatu; 

B. w sferze osadniczo-technicznej: 

 wzrost uciążliwości ruchu samochodów na tranzytowych drogach w obszarze 

gminy; 

 brak pełnej koordynacji zarządców dróg w realizacji programów ich 

modernizacji z uwzględnianiem potrzeb mieszkańców; 

C. w sferze społecznej: 

 pogłębianie się procesów starzenia się ludności; 

 odpływ wykształconej młodzieży do innych ośrodków; 

 utrzymywanie się niskiego poziomu zaangażowania mieszkańców w rozwój 

gminy i poziomu ich zintegrowania; 

 brak postępów w rozbudowie komunikacji wewnętrznej władz gminy i jej 

mieszkańców; 

 pojawienie się negatywnych skutków rozdawnictwa środków publicznych; 

D. w sferze gospodarczej: 

 trudności w skutecznym pozyskiwaniu zewnętrznego wsparcia dla realizacji 

projektów rozwojowych w gminie; 

 trudności w budowaniu efektywnych form współpracy międzygminnej 

i międzysektorowej; 

 zmniejszanie się potencjału ludności w wieku produkcyjnym i wzrost emigracji 

zarobkowej oraz utrzymywanie się niskiej aktywizacji zawodowej kobiet; 

 brak postępów w kompleksowym przygotowaniu terenów dla wprowadzenia 

nowych inwestycji; 

 pojawianie się trudności w zbilansowaniu budżetu gminy przy otrzymywaniu 

wystarczającej subwencji; 

 pojawienie się zjawisk kryzysowych w gospodarce w skali krajowej 

i kontynentalnej. 

Wizja zrównoważonego rozwoju gminy w przyjętej przy opracowaniu strategii 

w perspektywie 2025 r. to obraz jej przyszłego stanu, do którego będzie się dążyć 

uwzględniając potrzebę wzmacniania mocnych stron gminy i eliminacji w całości lub 

w części słabych jej stron, a także potrzeby i aspiracje jej mieszkańców. Działania 

podejmowane na rzecz urzeczywistnienia tej wizji w sferze przyrodniczo-kulturowej, 

osadniczo-technicznej, społecznej i gospodarczej nie mogą zagrażać ani degradować 

środowiska. W hasłowym ujęciu wizji wskazuje się na takie jej sformułowanie: gmina 

Prószków dysponuje zadbanym środowiskiem przyrodniczo-kulturowym, a jej 

mieszkańcy cieszą się wysokim poziomem życia i efektami nowoczesnej 

gospodarki. 

W nawiązaniu do sformułowanej powyżej wizji gminy w perspektywie 2025 r. 

w następujący sposób został określony cel nadrzędny rozwoju gminy, którym jest 

zadbane środowisko przyrodniczo-kulturowe, wysoki poziom życia mieszkańców 

i  nowoczesna gospodarka. 

Na cele szczegółowe – elementy realizacji ww. celu nadrzędnego, składają się: 
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A. w sferze przyrodniczo-kulturowej: 

1) ochrona i promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych 

z rewitalizacją terenów parku i arboretum Pomologia; 

2) minimalizowanie zagrożeń dla stanu środowiska, powiązane ze wzrostem 

poziomu świadomości ekologicznej; 

B. w sferze osadniczo-technicznej: 

1) poprawa poziomu estetycznego zabudowy i ładu przestrzennego 

z rewitalizacją centrum miasta i zabudowy na terenie Pomologii; 

2) modernizacja i rozbudowa systemu komunikacyjnego i uzbrojenia 

technicznego, z poprawą ochrony przeciwpowodziowej; 

C. w sferze społecznej: 

1) poprawa jakości życia mieszkańców i poziomu ich obsługi, w tym potrzeb osób 

starszych, niepełnosprawnych i najmłodszego pokolenia; 

2) wzrost poziomu integracji społeczności gminnej oraz współpracy gminy 

z organizacjami społecznymi; 

3) wspomaganie działań na rzecz zdrowego stylu życia, kultury fizycznej, 

rekreacji i sportu; 

D. w sferze gospodarczej: 

1) rozwój sieci małych przedsiębiorstw i indywidualnej działalności 

gospodarczej; 

2) wsparcie dla rozwoju przemysłu i usług, w tym dla rozwoju placówek nauki 

i turystyki oraz dla poprawy rynku pracy; 

3) wykorzystanie zaangażowania gminy w rozwój aglomeracji opolskiej dla jej 

potrzeb. 

Dla realizacji przyjętych celów w sferze przyrodniczo-kulturowej przyjęto w Strategii 

podjęcie następujących działań i zadań : 

Cele szczegółowe l.p. 

Działania i zadania w 

sferze przyrodniczo-

kulturowej 

Uwagi  

1) ochrona i 

promocja walorów 

przyrodniczych, 

krajobrazowych i 

kulturowych z 

rewitalizacją terenów 

parku i arboretum 

Pomologia 

1.  Opracowanie koncepcji 

programowo-

przestrzennej dla 

rewitalizacji parku i 

arboretum Pomologia 

W trakcie realizacji 

2. Wypracowanie formuły 

zarządzania parkiem i 

arboretum Pomologia 

oraz gospodarowania na 

ich terenie 

Realizowane na bieżąco  

3. Odnowa lub 

ukształtowanie 

urządzonych terenów 

zieleni w centrach wsi 

Realizowane na bieżąco 

4. Odnowa kapliczek 

przydrożnych 

Realizowane na bieżąco w 

ramach posiadanych 

środków 
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2) minimalizowanie 

zagrożeń dla stanu 

środowiska, 

powiązane ze 

wzrostem poziomu 

świadomości 

ekologicznej 

1. Promowanie form i 

sposobów ograniczenia 

lokalnych emisji 

zanieczyszczeń 

powietrza i wspieranie 

odpowiedniej wymiany 

urządzeń grzewczych 

Realizowane na bieżąco 

 

2. Rozbudowa bazy dla 

prowadzenia edukacji 

ekologicznej i układu 

gminnych ścieżek 

edukacyjnych 

Realizowane na bieżąco 

przy wykorzystaniu  

środków zewnętrznych 

Dla realizacji przyjętych celów w sferze osadniczo-technicznej przyjęto w Strategii 

podjęcie następujących działań i zadań : 

Cele szczegółowe l.p. 

Działania i zadania w 

sferze osadniczo-

technicznej 

Uwagi. 

1) poprawa poziomu 

estetycznego zabudowy i 

ładu przestrzennego z 

rewitalizacją centrum 

miasta i zabudowy na 

terenie Pomologii 

1.  Odnowa centrów wsi W trakcie realizacji 

2. Promowanie i 

nagradzanie dobrych 

przykładów 

zagospodarowania 

swojego otoczenia 

W trakcie realizacji 

3. Modernizacja 

termoizolacyjna w 

wybranych obiektach: 

w przedszkolu i 

Ośrodku Kultury i 

Sportu w Prószkowie, 

w budynku OSP 

Złotniki i w szkole w 

Ligocie Prószkowskiej 

(WPF 2016) oraz w 

innych budynkach w 

zarządzie gminy (tj. w 

szkołach w 

Prószkowie oraz 

budynku OSP w 

Chrząszczycach) 

Zrealizowano OSP 

Złotniki oraz OSP 

Chrząszczyce, w trakcie 

realizacji 

termomodernizacja 

Ośrodka Kultury i Sportu 

4. Sukcesywne 

opracowanie planów 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Realizowane na bieżąco 

2) modernizacja i 

rozbudowa systemu 

komunikacyjnego i 

uzbrojenia 

1. Opracowanie 

dokumentacji dla 

obwodnicy miasta i 

obwodnic innych 

W toku realizacji 
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technicznego, z 

poprawą ochrony 

przeciwpowodziowej 

miejscowości oraz ich 

sukcesywna realizacja 

2. Sukcesywna 

rozbudowa chodników 

i bezpiecznych przejść 

w ramach 

prowadzenia 

remontów i 

modernizacji dróg 

publicznych 

Realizowane na bieżąco 

3. Kontynuacja budowy 

kanalizacji sanitarnej 

(WPF 2016) 

Realizowane na bieżąco 

4. Opracowanie analizy 

możliwości 

gazyfikacji wybranych 

miejscowości 

Realizowane na bieżąco 

5. Opracowanie 

koncepcji systemu 

ścieżek rowerowych i 

ich sukcesywna 

budowa (m.in. z 

wykorzystaniem 

obwałowań 

nadodrzańskich oraz 

powiązaniem z 

systemem aglomeracji 

opolskiej) 

Realizowane na bieżąco 

6. Utworzenie, 

utrzymanie i obsługa 

Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (WPF 

2016) 

Realizowane na bieżąco 

7. Wspieranie 

możliwości 

wykorzystania energii 

słonecznej i 

biogazowni oraz pomp 

ciepła 

Realizowane na bieżąco 

Dla realizacji przyjętych celów w sferze społecznej przyjęto w Strategii podjęcie 

następujących działań i zadań : 

Cele szczegółowe l.p. 
Działania i zadania w 

sferze społecznej 
Uwagi 

1) poprawa jakości 

życia mieszkańców i 

poziomu ich 

1.  Adaptacja wybranych 

obiektów na potrzeby 

opieki żłobkowej 

Realizowane na bieżąco 
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obsługi, w tym 

potrzeb osób 

starszych, 

niepełnosprawnych 

i najmłodszego 

pokolenia 

2. Adaptacja wybranych 

obiektów na potrzeby 

dziennej opieki nad 

osobami starszymi 

Zrealizowano 

3. Modernizacja i 

poprawa wyposażenia 

obiektów szkolnych i 

opieki przedszkolnej  

Realizowane na bieżąco 

4. Modernizacja i 

poprawa wyposażenia 

obiektów opieki 

zdrowotnej 

Realizowane na bieżąco 

2) wzrost poziomu 

integracji 

społeczności 

gminnej oraz 

współpracy gminy z 

organizacjami 

społecznymi 

1. Modernizacja 

istniejących i 

aranżacja nowych, 

urządzonych miejsc 

spotkań dla 

mieszkańców 

Realizowane na bieżąco 

2. Rozbudowa form 

konsultacji 

społecznych dla 

podejmowanych prac 

programowych i 

planistycznych 

Realizowane na bieżąco 

3) wspomaganie 

działań na rzecz 

zdrowego stylu 

życia, kultury 

fizycznej, rekreacji 

i sportu 

1. Modernizacja i 

poprawa wyposażenia 

obiektów sportu i 

rekreacji 

Realizowane na bieżąco 

 2. Wyposażenie w 

urządzenia rekreacji 

urządzonych terenów 

zieleni w mieście i w 

centrach wsi 

Realizowane na bieżąco 

Dla realizacji przyjętych celów w sferze gospodarczej przyjęto w Strategii podjęcie 

następujących działań i zadań : 

Cele szczegółowe l.p. 
Działania i zadania w 

sferze gospodarczej 
Uwagi. 

1) wsparcie dla 

rozwoju przemysłu i 

usług, w tym dla 

rozwoju placówek 

nauki i turystyki oraz 

dla poprawy rynku 

pracy 

1.  Zorganizowanie 

Instytutu badawczo-

naukowego na terenie 

Pomologii 

W trakcie realizacji 

2. Opracowanie programu 

wsparcia dla 

przetwórstwa rolno-

spożywczego, m.in. z 

Realizowane na bieżąco 
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uwzględnieniem 

terenów gminy 

3. Opracowanie 

dokumentacji dla 

mariny w Źlinicach i jej 

budowa 

Nie zrealizowano, 

2) wykorzystanie 

zaangażowania 

gminy w rozwój 

aglomeracji opolskiej 

dla jej potrzeb 

1. Wsparcie dla projektu 

budowy obwodnicy 

południowej Opola i jej 

powiązania z układem 

komunikacyjnym 

gminy 

W trakcie realizacji 

2. Wsparcie dla projektu 

budowy nowej 

przeprawy mostowej na 

Odrze w rejonie wsi 

Chrzowice 

Realizacja do 2025 r. 

3. Współpraca przy 

budowie spójnego 

systemu ciągów pieszo-

rowerowych 

Realizowane na bieżąco 

Mając na uwadze wskazane w tabelach powyżej cele oraz działania i zadania podjęte  

w celu ich realizacji, w tym miejscu należy zauważyć, iż zgodnie z art. 28aa ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, raport o stanie gminny należy składać 

co roku do dnia 31 maja. W świetle powyższego, w odniesieniu do Strategii, przyjęty 

okres tylko 1 roku jest niewystarczający dla miarodajnej oceny postępów w realizacji 

zadań, jakie wskazano w obowiązującej Strategii i jakie mają w większości charakter 

ciągły i których efekty można oceniać dopiero w dłuższej perspektywie czasowej. 

4.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków 

W sporządzonym we wrześniu 2018 r. na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1945 tj. z późn. zm.) dokumencie pt.: „Ocena aktualności studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków” wskazano, że obowiązujące 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Prószków, uchwalone uchwałą nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 

grudnia 2014 r., jest w dużym stopniu aktualnym opracowaniem. W ww. dokumencie 

podkreślono, że Studium jest opracowaniem pozwalającym na prowadzenie właściwej 

polityki przestrzennej poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

W Ocenie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 

Prószków wskazano, iż Studium spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w0 sprawie zakresu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 118 poz. 1233) na dzień uchwalenia Studium i jak najbardziej może służyć do 

prowadzenia właściwej polityki przestrzennej. 



33 

 

We wnioskach do Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Prószków w odniesieniu do Studium wskazano, iż w świetle 

wymogów formalno-prawnych Studium jest nieaktualne. Wynika to przede wszystkim 

ze zmian w granicach administracyjnych gminy, tj. utraty sołectwa Winów na rzecz 

miasta Opola. Utrata aktualności studium wynika również z nowych potrzeb 

inwestycyjnych, uwarunkowań środowiskowych i kulturowych, aktualizacji innych 

dokumentów stanowiących źródła do opracowań urbanistycznych. Studium obecnie nie 

spełnia z wymogów wynikających z przepisów art. 10 ust. 1 i 2 ustawy, ponieważ nie 

zawiera pełnego zakresu uwarunkowań wynikających z potrzeb i możliwości rozwoju 

gminy, w szczególności: analiz ekonomicznych, możliwości finansowania przez gminę 

wykonania sieci komunikacyjnej, infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej, 

oraz bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. W konsekwencji, w Ocenie 

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków stwierdzono 

konieczność uchwalenia nowego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków. 

4.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

W granicach gminy Prószków obowiązuje 19 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego bądź ich zmian, które opracowywano na przestrzeni ostatnich 19 lat 

(2000-2018). Zajmują one powierzchnię ok. 3232 ha, czyli ok. 28,8% powierzchni 

gminy. 

Ze sporządzonej Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Prószków wynika, iż wszystkie miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego są w swojej treści w zdecydowanej części aktualne, 

jednakże ze względu na postępujące zmiany w prawodawstwie z zakresu planowania 

przestrzennego należałoby je stopniowo dostosowywać do obecnych zasad. 

Z przeprowadzonej Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Prószków, która została oparta na analizie obowiązujących 

przepisów związanych z planowaniem przestrzennym, a także istniejących 

uwarunkowaniach i obowiązujących przepisach prawa wynika, że plany miejscowe 

wykonane w trybie przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. nie 

odpowiadają obowiązującym przepisom ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w zakresie zawartości obowiązkowych ustaleń planów miejscowych 

oraz skali rysunków planów. 

Spośród pozostałych obowiązujących planów (bądź ich zmian) nie ma takich, które 

oceniono jako całkowicie lub częściowo nieaktualne, dla których należałoby podjąć 

natychmiastowe zmiany. Jednakże ich zakres rzeczowy czasami odbiega od obecnie 

obowiązującego prawa planistycznego, stąd można przyjąć że wymagają niewielkich 

zmian wynikających z konieczności dostosowania ich do obowiązujących przepisów 

prawa, które zmieniły się po ich uchwaleniu. Należy stopniowo zmieniać te plany, bądź 

tworzyć nowe. 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Prószków: 
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Lp. Nazwa miejscowego planu  

zagospodarowania 

przestrzennego 

Numer i data uchwały Rady 

Miejskiej  

w Prószkowie 

Dziennik Urzędowy 

Województwa  

Opolskiego 

1.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi  

Przysiecz 

XX/199/2000 

z dnia 16 października 2000r. 

DUWO.2000.71.372 

(Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego z 

2000 r. Nr 71 poz. 372) 

2.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi  

Zimnice Wielkie 

XXX/276/2001 
z dnia 30 sierpnia 2001 r. 

DUWO.2001.87.716 

 

3.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi  

Jaśkowice 

XL/349/2002 

z dnia 29 kwietnia 2002r. 

DUWO.2002.57.792 

 

4.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

górniczego „Opole-Folwark 

I” 

 

XLI/361/2002 

z dnia 24 czerwca 2002 r. 

DUWO.2002.88.1191 

5.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Folwark 

XLI/362/2002 

z dnia 24 czerwca 2002 r. 

DUWO.2002.88.1192 

6.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi  

Ligota Prószkowska 

XLIII/381/2002 

z dnia 7 października 2002 r. 

DUWO.2002.136.2042 

7.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi  

Nowa Kuźnia 

X/69/2003 
z dnia 1 września 2003 r. 

DUWO.2003.79.1524 

8.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi  

Chrzowice 

XVII/119/2004 
z dnia 17 lutego 2004 r. 

DUWO.2004.33.997 

9.  Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

górniczego „Opole-Folwark 

I” w zakresie zmiany 

przebiegu obwodnicy 

drogowej wsi Chrzowice 

XXXVIII/322/2005 

z dnia 7 grudnia 2005 r. 

DUWO.2006.12.389 

10.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów 

rozwojowych dla działalności 

produkcyjno-usługowych w 

obrębie wsi Zimnice Wielkie 

i Zimnice Małe 

VIII/68/2007 

z dnia 31 maja 2007 r. 

DUWO.2007.54.1728 
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11.  Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi Zimnice 

Małe  

VIII/63/2011 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 

DUWO.2011.85.1108 

12.  Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Chrząszczyce  

VIII/64/2011 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 

DUWO.2011.87.1129 

13.  Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi Złotniki  

X/71/2011 

z dnia 29 września 2011r. 

DUWO.2011.136.1653 

14.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Boguszyce i Źlinice 

XVIII/134/2012 

z dnia 24 maja 2012 r. 

DUWO.2012.937 

(Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego z 

2012 r. poz. 937) 

15.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru, 

przez który przebiega trasa 

napowietrznej, dwutorowej 

linii elektroenergetycznej 

110 kV relacji Groszowice - 

Hermanowice wraz z 

wcięciem GPZ Gracze w 

miejscowościach: 

Boguszyce, Chrzowice, 

Folwark, Górki 

XXI/163/2012 

z dnia 11 października 2012 

r. 

DUWO.2012.1577 

 

16.  Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi Zimnice 

Wielkie 

X/70/2015 

z dnia 17 września 2015r. 

DUWO.2015.2150 

17.  Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi Górki 

XXII/169/2016 

z dnia 28 października 2016r. 

DUWO.2016.2481 

18.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi  

Górki 

XXXVI/326/2018 

z dnia 23 lutego 2018 r. 

DUWO.2018.791 

19.  Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego Miasta 

Prószków 

XL/368/2018 

z dnia 3 lipca 2018r. 

DUWO.2018.2191 

4.4. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Prószków 

Rewitalizacja stanowi – zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 tj. z późn. zm.) oraz wytycznymi Ministra Rozwoju z 2016 

r. – zaplanowany i prowadzony w sposób zintegrowany proces wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane 

wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub 

przestrzenno-funkcjonalne, lub techniczne, lub środowiskowe). Służą one lokalnej 
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społeczności, poprawie jakości przestrzeni i funkcjonowania gospodarki, są 

skoncentrowane terytorialnie i prowadzone na podstawie Gminnego Programu 

Rewitalizacji 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Prószków, opracowany na podstawie 

uchwały nr XXX/260/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 września 2017 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Prószków, stanowi podstawę do przeprowadzenia procesu rewitalizacji w granicach 

wskazanych w uchwale nr XXX/259/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 

września 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji w gminie Prószków. Powyższy Program stanowi zmianę Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Prószków, przyjętego uchwałą nr XXIV/186/2016 Rady 

Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 listopada 2016 r. 

We wskazanych w uchwale nr XXX/260/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 

września 2017 r. dwóch podobszarach rewitalizacji skumulowały się problemy 

społeczne i gospodarcze, a także przestrzenne, techniczne i środowiskowe. 

Koordynatorem podjętych w ich obrębie działań jest samorząd gminny, a udział w nich 

biorą także inne podmioty publiczne, prywatne, organizacje pozarządowe, a przede 

wszystkim mieszkańcy ww. podobszarów. 

W Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Prószków wytypowano dwa 

podobszary rewitalizacji: 

1) podobszar Starego Miasta z zabudową otaczającą rynek i plac przed zamkiem 

w  Prószkowie, z terenami zamku i towarzyszącego parku oraz z nie 

zharmonizowanymi z historycznym otoczeniem budynkami wielorodzinnymi 

i usługowymi oraz przestrzeniami publicznymi; 

2) podobszar Pomologia w Prószkowie, z wymagającą poddania remontom zabudową 

mieszkalną, usługową i gospodarczą, nie wykorzystywaną zgodnie z jej 

historycznym przeznaczeniem oraz ze zdewastowanymi układami 

komponowanych zespołów zieleni oraz dawnych sadów, a także z 

dekapitalizowanymi terenami oświaty. 



37 

 

 

 

Wskazane powyżej dwa podobszary zajmują łączną powierzchnię 67,4 ha (w tym 

podobszar Stare Miasto zajmuje 11,97 ha, a podobszar Pomologia 55,43 ha), co stanowi 

0,55% ogólnej powierzchni gminy oraz 4,1% ogólnej powierzchni miasta Prószków. 

Zamieszkuje je 652 osoby, co stanowi 7,4% ogółu obecnej liczby mieszkańców gminy 

i 26,5% mieszkańców miasta. 

W określeniu przyszłego stanu podobszarów rewitalizacji Stare Miasto i Pomologia na 

terenie miasta Prószków jako celu realizacji planowanych w Gminnym Programie 
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Rewitalizacji dla Gminy Prószków przedsięwzięć rewitalizacyjnych nawiązuje się do 

wizji rozwoju gminy, ujętej w Strategii zrównoważonego rozwoju gminy, w której 

określa się, że gmina będzie dysponować zadbanym środowiskiem przyrodniczo-

kulturowym, a jej mieszkańcy cieszyć się będą wysokim poziomem życia i efektami 

nowoczesnej gospodarki. 

Wyróżnikami przyjętej wizji terenów Starego Miasta i Pomologii po ich 

zrewitalizowaniu będą: wysoki poziom życia mieszkańców i ich obsługi, w tym także 

osób starszych i niepełnosprawnych, wysoka jakość przestrzeni publicznych i poziomu 

estetycznego zabudowy i ich atrakcyjności, wysoka jakość walorów przyrodniczych, 

krajobrazowych i kulturowych, a także terenów zieleni oraz ich pełne wykorzystanie 

w ofercie edukacyjnej, naukowo-badawczej i rekreacyjno-wypoczynkowej miasta. 

Dla zrealizowania przyjętej wizji dla podobszarów Stare Miasto i Pomologia przyjęto 

w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Prószków następujące cele 

rewitalizacji: 

1) uzyskanie poprawy poziomu życia mieszkańców i ich obsługi, zwłaszcza 

w odniesieniu do potrzeb seniorów i osób wymagających opieki; 

2) podniesienie jakości przestrzeni publicznych, poziomu estetycznego zabudowy 

i ich atrakcyjności dla mieszkańców i turystów – w podobszarze Stare Miasto; 

3) uzyskanie wysokiej jakości walorów przyrodniczych, krajobrazowych 

i kulturowych zrewitalizowanych terenów parku i arboretum oraz ich 

wykorzystanie w uatrakcyjnieniu oferty edukacyjnej, naukowo-badawczej 

i rekreacyjno-wypoczynkowej miasta – w podobszarze Pomologia. 

Związane z powyższymi celami są przyjęte w Gminnym Programie Rewitalizacji dla 

Gminy Prószków, następujące kierunki działań: 

1) w sferze społecznej: 

 poprawa jakości życia oraz poziomu usług dla mieszkańców, w tym zwłaszcza 

opieki nad seniorami oraz osobami dotkniętymi wykluczeniem społecznym; 

 wzbogacenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej miasta, dostosowanej do 

potrzeb mieszkańców oraz turystów; 

2) w sferze gospodarczej: 

 rozwój przedsiębiorczości i uzyskanie nowych miejsc pracy w ramach 

wzbogacenia oferty usługowej i rekreacyjnej; 

 wykorzystanie gospodarcze terenów Pomologii, w tym odnowionych sadów 

i upraw ogrodowych; 

3) w sferze środowiskowej: 

 uzyskanie wysokiej jakości walorów przyrodniczych, krajobrazowych 

i kulturowych zrewitalizowanych terenów urządzonej zieleni w podobszarach 

Starego Miasta i Pomologii; 

 ograniczenie tranzytowego ruchu drogowego, w tym zwłaszcza w obszarze 

Starego Miasta; 

4) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 

 zapewnienie spójności przestrzenno-funkcjonalnej, ładu przestrzennego 

i uporządkowanie przestrzeni publicznych w podobszarach Starego Miasta 

i Pomologii; 

5) w sferze technicznej: 

 uzyskanie poprawy stanu technicznego i wysokiego poziomu estetycznego 

zabudowy i jej otoczenia oraz uzyskanie odpowiednich, wymaganych prawem 

jej standardów technicznych oraz energetycznych. 
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Poniższa tabela przedstawia listę podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

L.p. Nazwa przedsięwzięcia, jego lokalizacja 

oraz ogólny zakres 

Uwagi 

 
Część I – Przedsięwzięcia w podobszarze Stare Miasto 

 

a) w sferze społecznej 

1. Utworzenie Domu Dziennego Pobytu 
Zrealizowano 

 
Część II – Przedsięwzięcia w podobszarze Pomologia 

 

a) w sferze społecznej 

2. Ograniczenie lokalnych emisji 

zanieczyszczeń powietrza 

Realizowane na bieżąco 

3. 

Założenia dla kompleksowej rewitalizacji 

podobszaru (w wariantowych ujęciach i z 

przeprowadzeniem warsztatów i konsultacji 

społecznych) 

W trakcie realizacji 

Poniższa tabela przedstawia listę dodatkowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

L.p. Nazwa przedsięwzięcia, jego lokalizacja 

oraz ogólny zakres 

Uwagi 

 
Część I – Przedsięwzięcia w podobszarze Stare Miasto 

 

a) w sferze społecznej 

1. 
Opracowanie programu ograniczenia skali 

problemów społecznych  

 

Realizacja na bieżąco 

4.5. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Prószków na 

lata 2013-2018. 

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Prószków na 

lata 2013-2018, przyjęty przez Radę Miejską w Prószkowie uchwałą nr XXIII/185/2012 

z dnia 20 grudnia 2012 r., określa prognozę wielkości oraz stanu technicznego zasobu 

mieszkaniowego w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe 

lokale mieszkalne, analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze 

stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata, planowaną sprzedaż 

lokali w kolejnych latach, zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, 

sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania 

mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach, źródła finansowania gospodarki 

mieszkaniowej w kolejnych latach, wysokość wydatków w kolejnych latach, 

z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji 

lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty 

zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, 
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także wydatki inwestycyjne, niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami 

budynków i lokali, planowaną sprzedaż lokali. 

W Wieloletnim Programie prognozowano, iż zasób mieszkaniowy w gminie Prószków 

w 2018 r. będzie obejmował 41 lokali mieszkalnych oraz 2 lokale socjalne. Natomiast, 

wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba lokali mieszkalnych w zasobie 

mieszkaniowym gminy Prószków wynosiła 47, zaś liczba lokali socjalnych 

i zamiennych – 0. 

W Wieloletnim Programie prognozowano, iż stan techniczny lokali wchodzących 

w skład zasobu w roku 2018 będzie kształtować się następująco: 

 zły – 20% 

 średni – 40% 

 dobry – 40% 

W Wieloletnim Programie oszacowano, iż potrzeby finansowe w zakresie remontów 

i modernizacji w 2018 r. wyniosą 110.000,00 zł. Wydatki finansowe w zakresie 

remontów i modernizacji w 2018 r. wyniosły 85.484,88 zł. 

Plan remontów i modernizacji wskazany w Wieloletnim Programie przewidywał, iż 

w  2018 r., w odniesieniu do: 

 1 lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 14 w Przysieczy zostanie przeprowadzony 

remont polegający na odnowieniu i pomalowaniu elewacji, którego koszt 

oszacowano na 50.000,00 zł, 

 2 lokali mieszkalnych przy ul. Opolskiej 7 w Jaśkowicach zostanie przeprowadzony 

remont polegający na pomalowaniu elewacji, którego koszt oszacowano na 

60.000,00 zł. 

Jednakże w 2018 r. przeprowadzono m.in. następujące remonty: 

1) wymieniono połać dachową wraz z demontowaniem płyt azbestowych w budynku 

przy Rynek 25 w Prószkowie. Koszt remontu wyniósł 33.544,80 zł, 

2) wymieniono stolarkę okienną w lokalu mieszkalnym przy Rynek 25/4 

w Prószkowie. Koszt remontu wyniósł 3.870 zł, 

3) przeprowadzono remont klatki schodowej wraz z wykonaniem robót elektrycznych 

w budynku przy Rynek 25 w Prószkowie. Koszt remontu wyniósł 15.781,50 zł, 

4) wymieniono piec w lokalu mieszkalnym przy Rynek 25 w Prószkowie. Koszt 

wymiany pieca wyniósł 7.842 zł. 

W Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Prószków na lata 2013-2018 przewidziano, iż w roku 2018 zostanie sprzedany 1 lokal 

mieszkalny. Natomiast, według stanu na dzień 31.12.2018 r., w 2018 roku sprzedano 3 

lokale mieszkalne ich dotychczasowym najemcom za łączną kwotę 26.329,30 zł. 

Stawka bazowa czynszu w gminie Prószków, wg prognozy zawartej w Wieloletnim 

Programie, miała wynieść 4,05 zł za 1 m2. Faktycznie stawka bazowa czynszu w gminie 

Prószków w roku 2018 wyniosła 4,05 zł. 

W ramach prowadzonych w 2018 r. działań w zakresie zarządzania zasobem 

mieszkaniowym gminy Prószków, został przydzielony jeden lokal mieszkalny przy 

Rynek 16/1 w Prószkowie. 

W 2018 r. nie dokonano żadnej zamiany lokali mieszkalnych, jak również nie dokonano 

żadnego oddłużenia. 
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4.6. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych w Gminie Prószków 

Działania modernizacyjne zrealizowane w 2018 r. : 

- sieć wodociągowa w hydrantem przy ul. Daszyńskiego o wartości 14.053, 89 zł 

- sieć wodociągowa-kanalizacyjna Górki ul. Sosnowa o wartości 22.219,28 zł. 

4.7. Program Ochrony Środowiska dla gminy Prószków 

Rada Miejska w Prószkowie uchwałą nr XXXIII/272/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. 

przyjęła Program Ochrony Środowiska na lata 2005-2015. Następnie, uchwałą nr 

X/72/2015 z dnia 17 września 2015 r. przyjęła Aktualizację Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022. 

Program ochrony środowiska ma na celu realizację założeń dokumentów strategicznych 

kraju i województwa na poziomie gminy Prószków oraz uwzględnianie zasad ochrony 

środowiska i zrównoważonego rozwoju wdrażanych na szczeblu regionalnym. 

Głównym założeniem przyjętej w 2015 r. „Aktualizacji…” jest skoordynowanie 

zaplanowanych w niej działań z administracją rządową, samorządową oraz 

przedsiębiorcami i społeczeństwem, a następnie ich realizacja przez wskazane podmioty 

przy efektywnym wykorzystaniu dostępnych środków finansowych. 

W „Aktualizacji…” zostało wyszczególnionych 19 celów średniookresowych 

z następujących dziedzin: 

A. Kierunki działań systemowych - 6 celów średniookresowych związanych 

z następującymi zagadnieniami problemowymi: 

1) uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych – cel: 

Doprowadzenie do sytuacji, w której projekty dokumentów 

strategicznych wszystkich sektorów gospodarki będą, zgodnie 

z obowiązującym w tym zakresie prawem, poddawane procedurze oceny 

oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny będą uwzględniane 

w ostatecznych wersjach tych dokumentów, 

2) aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska – cel: Uruchomienie takich 

mechanizmów prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych, które 

prowadziłyby do rozwoju proekologicznej produkcji towarów oraz do 

świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasadą rozwoju 

zrównoważonego, 

3) zarządzanie środowiskowe – cel: Rozpowszechnienie wiedzy o systemach 

zarządzania środowiskowego oraz wspieranie w ich wdrażaniu, 

4) udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska – cel: 

Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, 

5) odpowiedzialność za szkody w środowisku – cel: Stworzenie systemu 

prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku 

i sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody, 

6) aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym – cel: Przywrócenie 

właściwej roli planowania przestrzennego. 
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B. Ochrona zasobów naturalnych - 4 cele średniookresowe związane z następującymi 

zagadnieniami problemowymi: 

1) ochrona przyrody i krajobrazu – cel: Zachowanie bogatej różnorodności 

przyrody, 

2) ochrona i zrównoważony rozwój lasów – cel: Zwiększenie areału zalesień, 

poprawa stanu zdrowotnego lasów oraz wzrost różnorodności 

biologicznej, 

3) ochrona powierzchni ziemi – cel: Rozpowszechnienie dobrych praktyk 

rolnych i leśnych oraz przeciwdziałanie degradacji terenów, 

4) gospodarowanie zasobami geologicznymi – cel: Racjonalne zaopatrzenie 

ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny oraz rekultywacja 

terenów poeksploatacyjnych. 

C. Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii - 3 cele 

średniookresowe związane z następującymi zagadnieniami problemowymi: 

1) racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi oraz ochrona przed powodzią 

– cel: Racjonalne gospodarowanie zasobami wód powierzchniowych 

i podziemnych oraz skuteczna ochrona przed powodzią, 

2) materiałochłonność, wodochłonność i energochłonność – cel: Wzrost 

efektywności wykorzystania surowców w gospodarce, w tym zasobów 

wodnych i surowców energetycznych, 

3) wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – cel: Promocja i wspieranie 

wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 

D. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego - 7 celów 

średniookresowych związanych z następującymi zagadnieniami problemowymi: 

1) środowisko a zdrowie – cel: Dalsza poprawa stanu zdrowotnego 

mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska 

z sektorem zdrowia oraz nadzór nad instalacjami będącymi 

potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących 

zanieczyszczenie środowiska, 

2) ochrona wód – cel: Utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu – potencjału 

wszystkich wód w tym również zachowanie i przywracanie ciągłości 

ekologicznej cieków, 

3) jakość powietrza – cele: 

 Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania 

dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na 

terenie Gminy Prószków oraz utrzymanie jakości powietrza 

atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości 

środowiska, 

 Kontynuacja działań w celu spełnienia wymagań prawnych w zakresie 

jakości powietrza, 
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 Kontynuacja działań w celu dotrzymania standardów emisyjnych 

z instalacji, wymaganych przepisami prawa, 

4) gospodarka odpadami – cel: Stworzenie systemu gospodarki odpadami, 

zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i Polityką Ekologiczną 

Państwa, 

5) oddziaływanie hałasu – cel: Ocena narażenia społeczeństwa na 

ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia zagrożenia 

tam, gdzie jest ono największe, 

6) oddziaływanie pól elektromagnetycznych – cel: Ochrona mieszkańców 

Gminy Prószków przed szkodliwym oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych, 

7) substancje chemiczne w środowisku – poważne awarie – cel: Zmniejszanie 

ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad 

wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii 

oraz minimalizacja ich skutków. 

Poniższa tabela przedstawia listę celów średniookresowych oraz zadań własnych gminy 

Prószków. 

Cel średniookresowy Zadania własne Uwagi 

Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 

Doprowadzenie do sytuacji, w 

której projekty dokumentów 

strategicznych wszystkich 

sektorów gospodarki będą, zgodnie 

z obowiązującym w tym zakresie 

prawem, poddawane procedurze 

oceny oddziaływania na 

środowisko i wyniki tej oceny będą 

uwzględniane w ostatecznych 

wersjach tych dokumentów 

Współpraca Urzędu Miejskiego z 

instytucjami odpowiedzialnymi za 

przygotowanie dokumentów 

strategicznych 

Realizowane na bieżąco 

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska 

Uruchomienie takich 

mechanizmów prawnych, 

ekonomicznych i edukacyjnych, 

które prowadziłyby do rozwoju 

proekologicznej produkcji 

towarów oraz do świadomych 

postaw konsumenckich zgodnie z 

zasadą rozwoju zrównoważonego 

Stosowanie systemu „zielonych 

zamówień” w postępowaniach o 

udzielenie zamówienia 

publicznego 

Realizowane na bieżąco 

Promocja tworzenia „zielonych 

miejsc pracy” 

Realizowane w miarę możliwości 

Zarządzanie środowiskowe 

Rozpowszechnienie wiedzy o 

systemach zarządzania 

Rozpowszechnianie wśród 

społeczeństwa wiedzy na temat 

Realizowane na bieżąco 
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środowiskowego oraz wspieranie 

w ich wdrażaniu 

systemów zarządzania 

środowiskowego 

Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska 

Podnoszenie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa 

Wsparcie finansowe oraz 

merytoryczne konkursów 

ekologicznych 

Realizowane na bieżąco 

Współorganizowanie akcji 

ekologicznych („Sprzątanie 

Świata”, „Dzień Ziemi”) 

Realizowane na bieżąco 

Opracowanie oraz rozprowadzanie 

ulotek, folderów o treściach 

ekologicznych (np. związanych z 

gospodarką odpadami) 

Realizowane na bieżąco 

Informowanie mieszkańców 

gminy o stanie środowiska oraz 

prowadzonych działaniach na 

rzecz ochrony środowiska 

Realizowane na bieżąco 

Ochrona przyrody i krajobrazu 

Zachowanie bogatej różnorodności 

przyrody 

Zachowanie istniejącej zieleni 

urządzonej 

Realizowane na bieżąco 

Promowanie terenów ciekawych 

pod względem przyrodniczym 

Realizowanie na bieżąco 

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi oraz ochrona przed powodzią 

Racjonalne gospodarowanie 

zasobami wód powierzchniowych i 

podziemnych oraz skuteczna 

ochrona przed powodzią 

Akcja informacyjna na temat 

racjonalnego wykorzystania 

zasobów wodnych 

Realizowane na bieżąco  

Ochrona powierzchni ziemi 

Rozpowszechnienie dobrych 

praktyk rolnych i leśnych oraz 

przeciwdziałanie degradacji 

terenów 

Promowanie rolnictwa 

ekologicznego 

Realizowane na bieżąco przy 

wsparciu instytucji zewnętrznych 

Edukacja społeczeństwa mająca na 

celu ograniczenie wypalania traw 

czy zaśmiecania lasów 

Realizowane na bieżąco przy 

wsparciu instytucji zewnętrznych 

Jakość powietrza 

Osiągnięcie jakości powietrza w 

zakresie dotrzymywania 

dopuszczalnego poziomu pyłu 

zawieszonego PM10 w powietrzu 

na terenie Gminy Prószków oraz 

utrzymanie jakości powietrza 

atmosferycznego zgodnie z 

obowiązującymi standardami 

jakości środowiska. 

 

Redukcja emisji zanieczyszczeń 

atmosferycznych 

Realizowane na bieżąco 

Wspieranie rozwiązań 

pozwalających na unikanie lub 

zmniejszanie wielkości emisji z 

transportu 

Realizowane na bieżąco przy 

wsparciu instytucji zewnętrznych 

Zwiększenie świadomości 

społeczeństwa w zakresie potrzeb i 

możliwości ochrony powietrza 

Realizowane na bieżąco 
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Kontynuacja działań w celu 

spełnienia wymagań prawnych w 

zakresie jakości powietrza 

Szkolenia dla podmiotów 

gospodarczych w zakresie 

wymagań dotyczących ochrony 

środowiska 

Realizowane na bieżąco przy 

wsparciu instytucji zewnętrznych 

Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej 

Realizowane na bieżąco 

Ochrona wód 

Utrzymanie i osiągnięcie dobrego 

stanu – potencjału wszystkich wód 

w tym również zachowanie i 

przywracanie ciągłości 

ekologicznej cieków 

Rozwój współpracy z instytucjami 

wpływającymi na jakość wód, 

wspieranie edukacji ekologicznej 

w zakresie racjonalnej gospodarki 

wodami i jej ochrony przed 

zanieczyszczeniem 

Realizowane na bieżąco 

Wspieranie budowy 

indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków w miejscach 

gdzie jest niemożliwa lub 

ekonomicznie nieuzasadniona 

budowa sieci kanalizacyjnej 

Realizowane na bieżąco 

Współpraca ze środowiskami 

rolniczymi w zakresie wdrażania 

dobrych praktyk rolniczych, 

niezbędnych dla skutecznej 

ochrony wód przed 

zanieczyszczeniem obszarowym 

Realizowane na bieżąco 

Objęcie udziałów Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. 

Realizowane na bieżąco 

Gospodarka odpadami 

Stworzenie systemu gospodarki 

odpadami, zgodnego z zasadą 

zrównoważonego rozwoju i 

Polityką Ekologiczną Państwa 

Prowadzenie działań edukacyjno-

informacyjnych, mających na celu 

podniesienie świadomości 

ekologicznej z zakresu gospodarki 

odpadami 

Realizowane na bieżąco 

Utrzymanie i obsługa punktu 

selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych 

Realizowane na bieżąco 

Aktualizacja danych dotyczących 

występowania wyrobów 

azbestowych na obszarze gminy 

Realizowane na bieżąco 

Sporządzenie rocznego 

sprawozdania z realizacji zadań z 

zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

Zrealizowano 

Stworzenie, doskonalenie i 

prowadzenie bazy danych 

dotyczących ewidencji 

wytwarzanych odpadów oraz 

poddawanych poszczególnym 

W trakcie realizacji 
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procesom odzysku i 

unieszkodliwiania 

Realizacja zapisów „Programu 

usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Prószków na lata 2012- 

2032” 

Realizowane na bieżąco 

Dofinansowanie do usuwania 

wyrobów 

zawierających azbest, oraz 

prowadzenie akcji 

informacyjnej o możliwości 

uzyskania pomocy 

finansowej na realizację prac 

związanych z 

usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest. 

Realizowane na bieżąco 

4.8. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Prószków na lata 

2014 – 2020. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych wskazuje na kluczowe kwestie 

społeczne, z jakimi borykają się mieszkańcy, na ich niezaspokojone potrzeby oraz 

wytycza kierunki działań na rzecz niwelowania zjawisk społecznie niepożądanych 

i negatywnych, a także zajmuje się tworzeniem mechanizmów wzmacniających 

efektywność dokonywanych zmian. 

W Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Prószków na lata 

2014 – 2020 zostały wskazane 3 cele strategiczne: 

1. Przeciwdziałanie patologii życia rodzinnego, zwiększenie usług socjalnych 

wspomagających rodziny zagrożone dysfunkcją. Kompleksowe wsparcie rodzin: 

a) stworzenie zintegrowanego systemu pomocy osobom i rodzinom dotkniętej 

ubóstwem oraz aktywizacja klientów pomocy społecznej, 

b) zapewnienie godziwej egzystencji osobom nie będącym w stanie samodzielnie 

funkcjonować w środowisku, 

c) przeciwdziałanie oraz profilaktyka uzależnień, 

d) przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie. 

2. Wyrównywanie szans osób długotrwale chorych, niepełnosprawnych: 

a) zwiększenie dostępu do edukacji, pracy, usług i świadczeń, 

b) wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności. 

3. Zwiększenie aktywności życiowej ludzi starszych poprzez pomoc w łagodzeniu 

skutków wynikających z wieku, choroby, poprzez stworzenie możliwości 

uczestnictwa w życiu społecznym: 

a) rozwijanie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu ludzi starszych, 

b) poprawa jakości życia osób starszych, 

c) poprawa oferty świadczonych usług przez jej rozwinięcie i podniesienie 

poziomu usług dla osób starszych. 
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Poniższa tabela przedstawia działania, jakie zostały podjęte w celu realizacji ww. celów 

strategicznych : 

Działania Uwagi 

Cel strategiczny 1 

Wzmacnianie potencjału tkwiącego w 

rodzinie poprzez działania pogłębianie 

więzi wewnątrzrodzinnych 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Diagnoza i monitorowanie warunków i 

jakości życia rodzin w gminie 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Zapewnienie opieki dzieciom i 

młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki 

oświatowe, Ośrodek Kultury i Sportu 

Stworzenie kompleksowego systemu 

pomocy psychologicznej, 

pedagogicznej, socjalnej i prawnej 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki 

oświatowe, Urząd Miejski 

Zapewnienie profesjonalnej pomocy w 

postaci specjalistycznego poradnictwa 

rodzinom dotkniętym skutkami 

patologii społecznych 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki 

oświatowe przy współpracy z innymi 

jednostkami pozagminnymi 

Współdziałanie z służbami socjalnymi i 

instytucjami w zakresie pozyskiwania 

informacji o występowaniu 

negatywnych zjawisk społecznych 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki 

oświatowe 

Organizowanie zajęć szkoleniowo-

warsztatowych dla rodziców na temat 

rozwoju dzieci i młodzieży 

Realizacja zadania poprzez: placówki 

oświatowe 

Tworzenie i realizacja programów 

skierowanych do rodzin w kryzysie 

psychicznym, emocjonalnym i 

wychowawczym 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej przy 

współpracy z ROPS, PCPR, komisją 

alkoholową oraz zespołem 

interdyscyplinarnym 

Tworzenie środowiskowego systemu 

wsparcia dla osób niezdolnych do 

samodzielnego funkcjonowania 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Zmniejszenie skutków ubóstwa poprzez 

systematyczną pomoc finansową i 

rzeczową realizowaną przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Objęcie programem dożywiania osoby i 

rodziny dotknięte ubóstwem 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Praca socjalna z rodzinami 

dysfunkcyjnymi w kierunku 

przywrócenia im zdolności opiekuńczo-

wychowawczej 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Monitoring osób i rodzin 

wymagających wsparcia w ramach 

systemu pomocy społecznej 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 



48 

 

Wspieranie i wzmacnianie poczucia 

odpowiedzialności rodziców za 

wychowanie dzieci 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki 

oświatowe, Ośrodek Kultury i Sportu 

Wprowadzenie innowacyjnych metod 

pracy z długotrwałym 

świadczeniobiorcą, popartych 

kontraktami socjalnymi 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Rozwijanie współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy w zakresie 

monitorowania zjawiska bezrobocia na 

terenie gminy, obejmującej m.in. 

organizowanie prac interwencyjnych, 

robót publicznych i prac społeczno-

użytecznych oraz szkoleń i kursów 

umożliwiających zmianę kwalifikacji 

zawodowych 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd 

Miejski 

Organizowanie imprez kulturalnych i 

sportowo-rekreacyjnych rodzinnych i 

integracyjnych 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki 

oświatowe, Ośrodek Kultury i Sportu we 

współpracy z działającymi na terenie 

gminy stowarzyszeniami oraz sołectwami 

Systematyczny monitoring zjawisk 

patologii społecznych na terenie gminy 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki 

oświatowe 

Tworzenie i realizowanie programów 

profilaktycznych i przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Realizacja programów profilaktycznych 

w szkołach 

Realizacja zadania poprzez: placówki 

oświatowe 

Aktywizacja osób uzależnionych i 

współuzależnionych do podejmowania 

leczenia 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, komisję 

alkoholową, zespół interdyscyplinarny 

Promowanie zdrowego stylu życia bez 

alkoholu i narkotyków 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki 

oświatowe, Ośrodek Kultury i Sportu oraz 

stowarzyszenia mające siedzibę na terenie 

gminy 

Organizowanie i wspieranie akcji 

informacyjnych o skutkach narkomanii 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki 

oświatowe, Ośrodek Kultury i Sportu

  

Powstawanie zespołów 

interdyscyplinarnych 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Tworzenie i realizacja programów 

profilaktycznych i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Edukacja publiczna- informowanie 

społeczeństwa o możliwościach 

szukania pomocy psychospołecznej i 

prawnej w zakresie profilaktyki, 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
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rozpowszechnianie ulotek, plakatów, 

informatorów 

Tworzenie i wspieranie grup 

samopomocowych 

W trakcie realizacji zadania 

Wspieranie akcji informacyjnych na 

temat przemocy 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki 

oświatowe, 

Wspieranie rodzin w funkcjach 

wychowawczych poprzez poradnictwo 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki 

oświatowe, 

Cel strategiczny 2 

Opracowanie informacji o prawach i 

uprawnieniach niepełnosprawnych 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej  

Prowadzenie działań edukacyjnych 

wśród uczniów i rodziców na temat 

rozumienia potrzeb osób chorych, 

niepełnosprawnych 

Realizacja zadania poprzez: placówki 

oświatowe, 

Stworzenie możliwości aktywnego 

udziału osób przewlekle chorych, 

niepełnosprawnych w życiu lokalnej 

społeczności 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek 

Kultury i Sportu oraz stowarzyszenia 

mające siedzibę na terenie gminy 

Opracowanie lokalnego programu na 

rzecz osób niepełnosprawnych 

Realizacja zadania poprzez: Urząd 

Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej przy współpracy z CARITAS  

Wspieranie organizacji pozarządowych 

działających na rzecz osób przewlekle 

chorych niepełnosprawnych 

Realizacja zadania poprzez: Ośrodek 

Kultury i Sportu oraz stowarzyszenia 

mające siedzibę na terenie gminy 

Udzielanie pomocy merytoryczno- 

prawnej osobom i rodzinom w zakresie 

rehabilitacji społecznej, zawodowej i 

leczniczej 

Realizacja zadania poprzez: Urząd 

miejski 

Integracja osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin ze społecznością poprzez 

organizowanie spotkań, wystaw, prac 

osób niepełnosprawnych itp. 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek 

Kultury i Sportu 

Promowanie zdrowego trybu życia i 

informowanie o zagrożeniach 

powodujących powstanie 

niepełnosprawności 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki 

oświatowe 

Likwidacja barier funkcjonalnych/ 

architektonicznych, technicznych i w 

komunikowaniu się/ na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

Realizacja zadania poprzez: Urząd 

miejski 

Cel strategiczny 3 

Współpraca z instytucjami, 

organizacjami i kościołem w zakresie 

pomocy osobom starszym 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej we 

współdziałaniu z Caritas 
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Wspieranie rozwoju wolontariatu na 

rzecz pomocy osobom starszym 

Realizacja zadania poprzez: placówki 

oświatowe 

Minimalizowanie potencjalnych 

przyczyn wykluczenia społecznego 

osób starszych poprzez zaspokojenie ich 

podstawowych potrzeb (udzielenie 

pomocy finansowej, rzeczowej, 

świadczenia pielęgnacyjnego, 

świadczenie pracy socjalnej) 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej  

Tworzenie i wdrażanie programów na 

rzecz aktywizacji ludzi starszych i 

integracji ze środowiskiem 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Rozwój pracy socjalnej z osobami 

starszymi 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Wsparcie materialne dla osób starszych 

leczniczy znajdujących się w trudnej 

sytuacji bytowej 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Rozszerzenie oferty usług opiekuńczych 

w miejscu zamieszkania osoby starszej i 

chorej 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Umożliwienie osobom starszym 

uczestnictwa w imprezach i spotkaniach 

integracyjnych 

Realizacja zadania poprzez: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek 

Kultury i Sportu 

4.9. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020. 

Rada Miejska w Prószkowie uchwałą Nr XXXII/285/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. 

przyjęła Gminny Program Wspierania Rodziny na lata  2018-2020 w którym określono  

założenia i zadania do realizacji. Głównymi założeniami programu jest stworzenie 

wielopoziomowego wspierania rodzin poprzez wspieranie potencjału rodzin, 

wzmocnienie systemu gwarantującego prawidłowy proces wychowawczy oraz ochrony 

dzieci przed marginalizacja i wykluczeniem, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 

dzieci, poprzez prowadzenie działań profilaktycznych. 

Poniższe tabele zawierają liczbę wydanych decyzji z zakresu niektórych  świadczeń 

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, typy rodzin oraz najczęściej 

występujące problemy z jakimi borykają się mieszkańcy gminy. 

Liczba wydanych decyzji w 2018 r.: 

Typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2018 r. 

Wyszczególnienie Liczba rodzin 

Liczba 

wydanych 

decyzji w roku 

pomoc 

społeczna 

Świadczenia 

rodzinne, 

fundusz 

alimentacyjny 

Świadczenie 

wychowawcze 

Świadczenie ,, 

Dobry Start” 

2018 586 519 479 611 
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Ogółem Liczba osób w rodzinach 

RODZINY OGÓŁEM 137 238 

Rodziny z dziećmi  

w tym rodziny wielodzietne 

19 

2 

71 

12 

rodziny niepełne 6 19 

rodziny emer. i rencist. 86 125 

Główne powody przyznania pomocy w 2018 r. 

Powód trudnej sytuacji Liczba rodzin ogółem Liczba osób w rodzinach 

Ubóstwo 14 15 

Potrzeba ochrony macierz. 6 27 

Bezrobocie 35 79 

Bezdomność 2 2 

Niepełnosprawność 53 93 

Długotrwała lub ciężka choroba 89 140 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych 
4 14 

Rodziny korzystały min. z następujących form pomocy: 

Zasiłki celowe: liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie: 43 

W ramach tego świadczenia wypłacono kwotę: 30820,-zł. 

Zasiłki okresowe: liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie: 20 

 W ramach tego świadczenia wypłacono kwotę: 41245,69zł. 

Świadczenie pieniężne na zakup żywności: liczba osób którym przyznano decyzją 

świadczenie: 46 

W ramach tego świadczenia wypłacono kwotę: 47320,-zł. 

Posiłki: liczba dzieci korzystających z posiłków wynosiła: 14. Koszt posiłków: 

3932,20zł. 

Świadczenie ,, Dobry Start”- przyznano 890 świadczeń na łączna kwotę 267000,00zł 

Jednym z ogniw wspierania rodzin jest powołany zespół interdyscyplinarny do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Praca zespołu jest oparta na systemowej 

współpracy oraz wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy w rodzinie. 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Prószkowie realizował to zadanie min. poprzez procedurę ,,Niebieskich 

Kart”. Formularze Niebieskiej karty dotyczące podejrzenia stosowania przemocy 

założone w 2018 r. dotyczyły 20 rodzin. W 2018 r. kontynuowano z poprzednich lat 

procedurę ,,Niebieska karta” u 5 rodzin.  
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Procedura została zakończona u 7 rodzin na skutek ustania przemocy w rodzinie 

i  uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy 

w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy oraz u 4 rodzin na 

skutek rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowanych działań. 

Praca socjalna jest kolejnym, ważnym elementem wsparcia rodzin. Praca socjalna jest 

ukierunkowana na przywrócenie utraconej lub ograniczonej zdolności samodzielnego 

funkcjonowania osoby lub rodziny. Praca socjalna polegała m.in. na: 

 monitorowaniu sytuacji osób i rodzin objętych pomocą, w szczególności rodzin 

niezaradnych życiowo, wielodzietnych, niepełnych, 

 motywowaniu do aktywnego poszukiwania pracy, przedstawieniu ofert pracy 

z Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu i innych/ tzw. Klub Pracy/, 

 motywowaniu do podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej 

(wizyty w miejscu zamieszkania, rozmowy motywująco-wspierające), 

 pomoc w redagowaniu pism związanych z np. uzyskaniem ulg w opłatach, 

wydawanie zaświadczeń w celu uzyskania ulg w opłatach itp. 

W 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował działania mające na celu 

pomoc najbardziej potrzebującym pod nazwą ,,Drugie życie rzeczy”, w których 

pośredniczy w przekazywaniu mebli, odzieży, sprawnego sprzętu gospodarstwa 

domowego między mieszkańcami gminy. 

W 2018 r. wspierano rodziny poprzez organizowanie wspólnie z placówkami 

oświatowymi warsztatów i spektakli  profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, których 

celem było pokazanie prawidłowych postaw społecznych, właściwej drogi bez używek 

i przemocy. Wspierając rodziny, wspólnie z Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz szkołą 

podstawowa w Prószkowie celem promocji zdrowia, życia wolnego od uzależnień 

i przemocy zorganizowano festyn rodzinny pod nazwą ,,Mamo, tato poćwicz ze mną”. 

Zwrócono uwagę na zdrowe odżywianie oraz   aktywny ruch na świeżym powietrzu, 

umiejętne zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego. 

Współpracując z placówkami oświatowymi z terenu gminy, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Prószkowie brał udział w akcji pod nazwą ,,Czysty Aniołek” która 

polegała na pozyskiwaniu od darczyńców środków czystości, a następnie przekazaniu 

ich rodzinom najbardziej potrzebującym. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie  realizuje projekt pn. Bliżej rodziny 

i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz 

wsparcie pieczy zastępczej - II edycja w ramach Regionalnego programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja 

Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako partner 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Celem projektu jest m.in. wsparcie 

rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze poprzez zwiększenie 

dostępu do usług społecznych które pozwolą wyeliminować dysfunkcje w/w grup oraz 

profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. 

W ramach projektu został zatrudniony asystent rodziny którego zadaniem jest wsparcie 

rodzin w prawidłowym sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Wsparciem 

asystenta rodziny zostało objęte 4 rodziny. Zgodnie z art. 176 pkt 2 ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina stwarza możliwości podnoszenia 
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kwalifikacji przez asystenta rodziny który w ramach podnoszenia kwalifikacji 

uczestniczył w szkoleniach tj. ,,Superwizja dla osób działających w obszarze 

przemocy”, ,,Rola asystenta rodziny i jego zadania w świetle nowelizacji ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, ,,Mediacje- profesjonalny sposób 

rozwiązywania problemów na drodze dialogu wykorzystanie dialogu motywującego w 

pracy z rodziną”, ,,Zdiagnozowanie oraz procedura postępowania w sytuacjach 

zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych wobec dziecka”, ,,Procedura działań 

podejmowanych przez asystenta rodziny na rzecz rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych współpraca asystenta rodziny 

z pracownikiem socjalnym”. 

Zgodnie z artykułem 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym 

domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w 

wysokości: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka 

w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% wydatków na opiekę 

i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej. 

Gmina Prószków w 2018 roku poniosła koszty związane z umieszczeniem dzieci 

w rodzinie zastępczej w wysokości 8.761,41 zł, oraz placówce opiekuńczo- 

wychowawczej w wysokości 33.650,59 zł. Łącznie: 42.412,00zł. Wspieranie rodziny 

jest prowadzone za zgodą rodziny oraz z jej aktywnym udziałem. 

4.10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. 

oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2022. 

Obowiązek realizacji działań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz w obszarze przeciwdziałania narkomanii nakładają na gminy 

odpowiednio ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 

został przyjęty przez Radę Miejską w Prószkowie uchwałą nr XXXII/286/2017 z dnia 

14 listopada 2017 r. Natomiast, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 

2018-2022 został przyjęty przez Radę Miejską w Prószkowie uchwałą nr 

XXXII/287/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. 

Głównym celem programów była szeroko pojęta profilaktyka, zapobieganie problemom 

alkoholowym i narkotykowym, minimalizowanie rozmiarów problemów które 

występują oraz rozwijanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z problemami już 

istniejącymi. Poprzez działania podejmowane w ramach realizacji programów 

wspierano rozwój jednostki, promowano zdrowie, edukowano oraz propagowano 

postawy wolne od uzależnień. 
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Realizując cele zawarte w programach skupiono się w szczególności na edukacji 

społecznej i wypracowaniu wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych racjonalnych 

postaw wobec alkoholu, narkotyków i innych substancji. 

Realizacja zadań nałożonych ustawami o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii polegała na podejmowaniu 

działań przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 

Cele do realizacje zawarte w programach, to przede wszystkim wspieranie działań 

profilaktycznych prowadzonych w placówkach oświatowych, utrwalanie postaw 

abstynenckich w środowisku dzieci i młodzieży. 

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gmina wydatkowała w 2018r: 

W rozdziale 85153      3.000,00zł. 

Podejmując działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii organizowano 

warsztaty profilaktyczne oraz zakupiono ulotki informacyjne, które rozprowadzano 

w placówkach oświatowych oraz podczas różnego rodzaju spotkań, festynów 

i pikników. 

W rozdziale 85154      119.327,32zł. 

Rodzaje wydatków: 

W ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

na 2018  wydatkowano 119327,32,-  

Rodzaje wydatków: 

Prowadzenie świetlic wiejskich, zajęć sportowych 30.286,60 

Zajęcia świetlicowe 13.786,60 

Zajęcia sportowe 16.500,00 

Zakupy w tym: 19.651,40 

Zakup materiałów biurowych, gier, materiałów 

 do zajęć, nagród, zakupy na organizacje festynów i pikników  

Wydatki majątkowe: 24.114,15 

Zakup siłowni zewnętrznych                                                        

Pozostałe usługi w tym: 39.649,77 

usługi pocztowe  239,20 

organizacja warsztatów i spektakli profilaktycznych  19.250,57 

badanie przez biegłego sadowego 300,00 

prowadzenie punktu konsultacyjnego 19.860,00 

szkolenia i delegacje pracowników 363,40 

opłaty sądowe  46,00 

Wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania  

Problemów alkoholowych 5.216,00 

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Prószków liczy 3 

członków: 

 skierowała na badania do biegłego: 1 osobę, 
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 skierowała sprawy do sądu: 1, 

 skierowała do poradni odwykowej: 0, 

 zaopiniowała wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

7 wniosków, 

 skontrolowała punkty sprzedaży napojów alkoholowych: 1 punkt, 

 liczba posiedzeń GKRPA: 8, 

 GKRPA wszczęła procedury NK: 0. 

W ramach podejmowanych działań profilaktycznych rodziny wspierane były m.in.  

w ramach procedury „Niebieskiej Karty” w której często przyczyną przemocy 

i konfliktów w rodzinach jest alkohol. Pracownicy socjalni, przedstawiciele Oświaty, 

Policji, GKRPA, Ochrony Zdrowia realizują zadania zgodnie z ustawą 

o   przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wnikliwie diagnozowano każdą sytuację 

i  potrzeby osób co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie. 

Udzielono fachowej pomocy oraz niezbędnego poradnictwa psychologicznego, 

socjalnego, medycznego. Kierowano osoby do punktu  nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Udzielano również niezbędnych informacji o tym, gdzie taką pomoc można uzyskać. 

Motywowano osoby co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc do wzięcia 

udziału w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych, oraz do skorzystania z punktu 

konsultacyjnego oraz skorzystania z Poradni Uzależnień i Współuzależnień w Opolu na 

ul. Głogowską oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. 

W placówkach oświatowych na terenie gminy Prószków w ciągu całego roku szkolnego 

odbywały się warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom, agresji i przemocy. Placówki oświaty z terenu gminy 

organizują szereg przedsięwzięć, zajęć zarówno dla rodziców jak i dzieci. Realizacja 

tych działań odbywała się podczas festynów, zajęć pozalekcyjnych, przedstawień 

teatralnych, muzycznych, których głównym tematem jest szeroko rozumiana 

profilaktyka oraz edukacja. Placówki oświatowe realizowały gminne programy 

profilaktyczne m.in. poprzez: 

 realizowanie treści i założeń programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły, 

 przeprowadzanie warsztatów profilaktycznych, których tematyka obejmowała 

treści związane z profilaktyką uzależnień, 

 działające w szkołach grupy szkolnych liderów profilaktyki, w ramach których 

uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez psychologa szkolnego, 

 podejmowanie na lekcjach wychowawczych treści związanych z profilaktyką, 

 prowadzenie z uczniami zajęć warsztatowych z elementami programu 

rekomendowanego przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych ,,Unplugged” oraz ,,Jak żyć”, 

 organizowanie warsztatów filmowych tj. projekcje filmów profilaktycznych oraz 

dyskusje z uczniami dotyczące konsekwencji podejmowanych zachowań 

ryzykownych przez bohaterów filmów/ psychoedukacja/, 

 w przedszkolach przeprowadzano pogadanki z dziećmi na temat uzależnień, 

również od telefonów, tabletów, telewizji. Profilaktyką objęto również rodziców, 

którym podczas organizowanych dla nich spotkań przekazywano materiały 

odnośnie destrukcyjnego wpływu na nasz organizm alkoholu, narkotyków, 

papierosów, 
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 przeprowadzono szkolenia dla rodziców z profilaktyki uzależnień dzieci 

i młodzieży z wykorzystaniem walizki edukacyjnej z programu ,,Pomyśl zanim 

spróbujesz” przeprowadzone przez funkcjonariusza policji. 

Ponadto, zrealizowano programy oraz podejmowano inne działania w zakresie 

profilaktyki, tj. m.in.: 

 ,,Nie pal przy mnie proszę”. Program zawierał uporządkowane wiadomości 

dotyczące zdrowia, 

 ,,Trzymaj formę”- program zwiększający świadomość dotyczącą wpływu żywienia 

i aktywności fizycznej na zdrowie/ promowanie aktywnego stylu życia/, 

 warsztaty i spektakle profilaktyczne podejmujące tematykę uzależnień, 

 rozprowadzano ulotki, plakaty, broszury dotyczące profilaktyki, 

 ,,Debata”- program profilaktyczny rekomendowany przez PARPA, 

 ,,Pomyśl zanim spróbujesz”, 

 ,,Szanuj zdrowie, ratuj życie”- profilaktyka uzależnień i nauka pierwszej pomocy, 

 ,,Bieg po zdrowie”, 

 ,,Zakazany owoc”. 

W maju 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Ośrodkiem Kultury 

i Sportu oraz szkołą podstawową w Prószkowie celem promocji zdrowia, życia wolnego 

od uzależnień i przemocy zorganizowano festyn pod nazwą ,, Mamo tato poćwicz ze 

mną”. 

4.11. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Prószków roku 2018 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Prószków roku 2018 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej 

w  Prószkowie nr XXXVII/344/2018 z dnia 23 marca 2018 r. 

W ramach realizacji uchwały podpisano następujące umowy: 

1. Umowa nr RI.0008.2.2.2018.OŚ z dnia 02.01.2018 r. dotycząca odławiania 

bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków. 

2. Umowa nr RI.0008.2.3.2018.OŚ z dnia 02.01.2018 r. dotycząca przyjmowania do 

schroniska bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy Prószków. 

3. Umowa nr RI.0008.2.4.2018.OŚ z dnia 02.01.2018 r. dotycząca udzielania 

całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym na terenie gminy 

Prószków. 

Łącznie w roku 2018 z terenu gminy Prószków: 

1. odłowiono – 10 psów, 1 kota, 

2. przekazano do schroniska -7 psów, 1 kota,  

3. udzielono pomocy rannym zwierzętom – 1 raz. 
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4.12. Wieloletni i roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Rada Miejska w Prószkowie uchwałą nr XXXII/288/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. 

uchwaliła Program Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 

Zgodnie z § 10 Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność 

na terenie Gminy Prószków na rok 2018 na jego realizację przeznaczono środki 

finansowe w wysokości  nie mniejszej niż 100.000,00 zł. Na koniec roku 2018 w ramach 

realizacji Programu przekazano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych w łącznej kwocie 415.845,96  zł.  

W ramach realizacji Programu współpracy na rok 2018, przeprowadzono 2 otwarte 

konkursy ofert dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz pomocy 

społecznej i promocji i ochrony zdrowia, w których wyłoniono podmioty realizujące te 

zadania. Ponadto 6 organizacji złożyło oferty z własnej inicjatywy, na które udzielono 

dotacji dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na 

rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, podtrzymywania 

i upowszechniania tradycji narodowej oraz różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze 

społecznym. 

Wskaźniki oceny realizacji Programu współpracy w roku 2018: 

1) Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert: 9, 

2) Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych: 15, 

3) Liczba umów zerwanych lub unieważnionych: 0, 

4) Liczba organizacji pozarządowych podejmujących działania w oparciu o dotację: 

14, 

5) Wysokość kwot udzielonych dotacji: 

Łącznie zlecono organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym 

realizację 15 zadań publicznych z następujących dziedzin wskazanych w Programie 

współpracy jako priorytetowe:  

- z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

a) na kwotę 131 086,00 zł dotację przekazano Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe 

Zespoły Sportowe w Prószkowie z czego: 

- 9.931,00 zł na zadanie pn. „Treningi piłkarskie rozwijają i integrują młodych 

mieszkańców Gminy Prószków”. W ramach zadania dofinansowano działania 

dotyczące piłki nożnej oraz nauki pływania, w tym koszty transportu 

zawodników na rozgrywki sportowe oraz na basen, zakupu odzieży i sprzętu 

sportowego, a także koszty wyżywienia oraz koszty obsługi administracyjno-

organizacyjnej zadania; 

- 121.155,00 zł na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

w roku 2018”. Środki zostały wykorzystane przez 5 zrzeszonych w GZ LZS 

klubów sportowych tj.: Polonia Prószków, LZS Przysiecz, Orzeł Źlinice, 

Ramsch Chrzowice oraz Iskra Zimnice Wielkie. W ramach zadania 

dofinansowano działania dotyczące piłki nożnej, skata sportowego oraz piłki 

siatkowej, w tym koszty transportu zawodników na zawody sportowe, opłat 

regulaminowych, składek członkowskich i ubezpieczeniowych, delegacji 
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sędziowskich, opieki medycznej, zakupu niezbędnych materiałów potrzebnych 

podczas realizacji zadania takich jak napoje, paliwo oraz środki do utrzymania 

boisk, zakupu odzieży i sprzętu sportowego, koszty obsługi administracyjnej 

zadania. 

b) na kwotę 7.000,00 zł dotację przekazano Klubowi Sportowemu „Chrząszcz”  

46-060 Chrząszczyce ul. Leśna 27 na zadanie pn. „W piłkę gramy nawet jak 

zimno na dworze mamy”. W ramach zadania dofinansowano zadania służące 

upowszechnieniu kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności, poprzez 

modernizację boiska do piłki nożnej, dokonanie opłat członkowskich za udział 

w rozgrywkach OZPN, dokonanie opłat związanych z przeprowadzeniem 

meczy piłkarskich, a także koszty związane z obsługą. 

c) na kwotę 2.000,00 zł dotację przekazano POLISH FEDERATION AIR 

POWER ATHLETICS na zadanie pn. „Droga do mistrzostwa” po przez 

wspieranie zawodników biorących udział w Mistrzostwach Świata 

w Akrobatyce Powietrznej”. W ramach zadania dofinansowano koszty 

związane z wyjazdem zawodniczek z Gminy Prószków na Mistrzostwa Świata 

– World Air Power Athletics Championship, w tym koszty noclegów 

i wyżywienia, szkolenia zawodników oraz zakupu dresów. 

d) na kwotę 2 000,00 zł dotację przekazano STOWARZYSZENIU SZWADRON 

PRZYSIECZ na zadanie pn. „IV Przysieczański Hubertus Kawaleryjski”. W 

ramach zadania dofinansowano koszty organizacji IV Hubertusa 

Kawaleryjskiego,  w tym koszty wydruku plakatów i zaproszeń na wydarzenie, 

zakup kotylionów, tarcz i strzał, a także nagród rzeczowych dla zwycięzców.  

e) Na kwotę 10.000,00 zł dotację przekazano Stowarzyszeniu PLUKS Pomologia 

Prószków na zadanie pn. „Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych z piłki nożnej dzieci i młodzieży”. W ramach zadania 

dofinansowano koszty związane z poprawą warunków uprawiania sportu 

wśród grupy młodzików klubu sportowego poprzez zakup strojów 

treningowych oraz dofinansowanie Trzymiesięcznego wynagrodzenia dla 

dwóch trenerów. 

f)  na kwotę 18.000,00 zł dotację przekazano Fundacji Tenis Prószków na 

zadanie pn. „Tenis – gram, bo lubię”. W ramach zadania dofinansowano 

działania dotyczące zwiększenia dostępu do zajęć sportowych z tenisa 

ziemnego dzieci i młodzieży z Gminy Prószków poprzez organizację 

półkolonii, zakup sprzętu oraz posiłków dla uczestników, a także organizację 

turniejów. 

g) na kwotę 10.000,00 zł dotację przekazano Stowarzyszeniu „Bieg Opolski”  

na zadanie pn. „Wzgórzowa Trzynastka”. W ramach zadania dofinansowano 

działania dotyczące organizacji biegu przełajowego Wzgórzowa Trzynastka,  

w tym zakup nagród, przeprowadzenie kampanii informacyjno-reklamowej,  

a także wszelkie czynności techniczne związane z organizacją biegu. 

h) na kwotę 33.000,00 zł dotację przekazano Stowarzyszeniu Miejski Klub 

Sportowy „Gwiazda” Prószków na zadanie pn. „Szkolenie oraz 

współzawodnictwo w piłce nożnej kobiet”. W ramach zadania dofinansowano 

działania dotyczące propagowania piłki nożnej wśród kobiet, szkolenia 

sportowe oraz umożliwiono udział w rozgrywkach ligowych kobiet. 

i) na kwotę 3.400,00 zł dotację przekazano Stowarzyszeniu Akademia 

Sportowego Rozwoju na zadanie pn. „Aktywny Przedszkolak – Prószków 

2018”. W ramach zadania organizowano dzieciom w wieku przedszkolnym 

zajęcia ruchowe pobudzające inwencję twórczą i kreatywne myślenie. 
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j) na kwotę 7.900,00 zł dotację przekazano Europejskiemu Stowarzyszeniu 

Promocji Aktywności Ruchowej 50+ (ESPAR 50+) na zadanie pn. 

„W zdrowym ciele zdrowy duch”. W ramach zadania dofinansowano 

organizację i prowadzenie zajęć promujących aktywne formy spędzania 

wolnego czasu wśród mieszkańców gminy, którzy przekroczyli 45 rok życia. 

Zajęcia objęły gimnastykę, nordic walking, taniec w kręgu oraz organizację 

imprez rekreacyjnych .   

k) na kwotę 6.545,00 zł dotację przekazano Opolskiemu Klubowi Taekwon – do  

na zadanie pn. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Taekwondo – 

skuteczny program propagowania i upowszechniania kultury fizycznej na 

terenie gminy Prószków”. W ramach zadania dofinansowano koszty 

organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu wschodniej sztuki walki – 

taekwondo, w tym koszty wynagrodzenia szkoleniowców, zakupu sprzętu 

sportowego oraz transportu zawodników na zawody.  

- z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia: 

a) na kwotę łączną 140.000,00 zł, dotację przekazano Caritas Diecezji Opolskiej, 

45-010 Opole, ul. Szpitalna 5a na zadanie pn. „Pomoc w sprawach 

medycznych, higienicznych, odżywiania i rehabilitacji, ludziom obłożnie 

chorym, niepełnosprawnym, uzależnionym, rodzinom wielodzietnym i 

w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom w podeszłym wieku. Świadczenia 

pielęgnacyjno-higieniczne, diagnostyczne oraz socjalno-bytowe. 

Wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego”. W ramach zadań 

dofinansowano koszty wynagrodzeń pielęgniarek Stacji Opieki Caritas 

działającej na terenie gminy Prószków oraz koszty eksploatacyjne tej Stacji. 

W  ramach zadania świadczono usługi skierowane do mieszkańców gminy 

Prószków obejmujące czynności higieniczno-pielęgnacyjne, zabiegowe, 

diagnostyczne oraz z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej. Ponadto 

w ramach realizacji zadania gabinet rehabilitacyjny Caritas w Przysieczy 

świadczył usługi ambulatoryjne obejmujące kinezyterapię, masaż leczniczy, 

zabiegi z zastosowaniem elektrolecznictwa, pola magnetycznego oraz 

światłolecznictwa. Oprócz tego Stacja udostępniała specjalistyczny sprzęt 

mieszkańcom gminy. 

b) na kwotę 40.000,00 zł, dotację przekazano Stowarzyszeniu Opolskich 

Pielęgniarek Środowiskowych na zadanie pn. „Ochrona zdrowia i pomoc 

społeczna”. W ramach zadania świadczono usługi skierowane do mieszkańców 

gminy Prószków obejmujące świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, 

lecznicze, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne oraz socjalno – bytowe.  

- z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

języka regionalnego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej 

oraz różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze społecznym: 

 na kwotę 4.914,96 zł dotację przekazano Towarzystwu Społeczno – 

Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie pn. „Poznajemy 

dawną historię Śląska”. W ramach zadania dofinansowano 2 wyjazdy 

krajoznawcze dla członków DFK Złotniki, Chrząszczyce, Folwark, Nowa 

Kuźnia, Prószków oraz Górki mające na celu podtrzymanie i rozwój 

tożsamości kulturowej mniejszości narodowej niemieckiej.  

Współpraca pozafinansowa. 
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Współpraca pozafinansowa polegała na konsultowaniu treści aktów normatywnych 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

wzajemnym informowaniu się o kierunkach działalności oraz pomocy organizacjom 

pozarządowym w przedmiocie informowania o możliwościach uzyskania 

dofinansowania ze źródeł krajowych i zagranicznych.  

V. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi. 

Gmina Prószków współpracuje, jako członek zwyczajny, z następującymi 

stowarzyszeniami: 

1) w październiku 2013 r. utworzono wraz z 20 gminami Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska, w ramach którego określono następujące dziedziny współpracy członków: 

planowanie strategiczne i przestrzenne, rozwój gospodarczy i wspólne działania na 

rzecz pozyskiwania inwestorów, transfer nowych technologii z centrów naukowych 

Opola do podmiotów gospodarczych Aglomeracji, transport zbiorowy, ochrona 

zasobów przyrodniczych, ochrona środowiska, ochrona przeciwpowodziowa, oświata, 

kultura, sport i turystyka;  

2) od grudnia 2015 r. ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, celem 

którego jest działalność na rzecz rozwoju polsko – czeskich terenów przygranicznych 

w dziedzinach: planowania gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska naturalnego, 

rozwoju gospodarczego, handlu i usług, turystyki, sportu i rekreacji, transportu 

i łączności, oświaty, nauki, kultury, sztuki, ochrony zdrowia, kontaktów 

międzyludzkich i wymiany młodzieży, zapobiegania przestępczości, wzajemna pomoc 

na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych, odnowa wsi i rolnictwa. 

Ponadto, gmina Prószków zawarła następujące umowy z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego: 

a) Umowa Nr SG.031.5.2018.SG z dnia 22.06.2018 zawarta z Miastem Opole w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków 

i opieki nad zabytkami, położonymi na terenie Miasta Opola, niestanowiących 

wyłącznej własności Miasta. Wartość dofinansowania 50.000,00 zł. 

b) Umowa Nr 1/2008 zawarta w dniu 26.01.2018 r. zawarta między Województwem 

Opolskim a Gminą Prószków w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

na organizację i realizację przedsięwzięcia pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – 

skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. Wartość dofinansowania 68.880,00. 

c) Porozumienie nr RU.DKS-I.041.5.2018 z dnia 11.10.2018 zawarta pomiędzy 

województwem Opolskim a Gminą Prószków na realizację zadania pn: „Z Kaprysem 

i Gminną Orkiestrą Dętą Prószków szanujemy seniorów oraz rozwijamy dzieci 

i młodzież” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Opolskiego”. Wartość dofinansowania 80.500,00 zł. 

d) Porozumienie z dnia 08 maja 2018 r. zawarte pomiędzy gminą Prószków a Powiatem 

Opolskim dotyczące powierzenia gminie Prószków prowadzenia zadania publicznego 

z zakresu kultury u promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji XVIII 

Dożynek Powiatowo- Gminnych w terenie Powiatu Opolskiego, w gminie Prószków 

w miejscowości Złotniki - święta nawiązującego do kultury i tradycji ludowej, 

obejmującego kulturalne i rekreacyjne dla mieszkańców Powiatu Opolskiego. 
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Gmina Prószków ma podpisane również umowy partnerskie z następującymi podmiotami: 

a) od 2000 r. umowa partnerska z gminą Ternberg w Austrii, 

b) od 2008 r. umowa partnerska ze stowarzyszeniem MAS Moravská brána z.s. z siedzibą 

w Republice Czeskiej, 

c) od 1997 r. umowa partnerska z Miastem Hünfeld w Niemczech, 

d) od 2000 r. umowa partnerska z Miastem Pruszków w Polsce. 

Poniższa dokumentacja zdjęciowa przedstawia owocną współpracę gminy Prószków z jej 

partnerami: 

Orkiestra z Ternberg podczas występu w Prószkowie 
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Partnerstwo szkół Prószków – Hünfeld 

Partnerstwo szkół: Zimnice Wielkie – Hünfeld 



63 

 

 

Spotkanie w Ternberg 

 

Spotkanie w Prószkowie z mieszkańcami Hünfeld 
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VI. Informacja o stanie mienia gminy Prószków na dzień 31.12.2018 r. 

6.1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Prószków praw własności oraz dane dotyczące 

innych niż własność praw majątkowych oraz posiadania. 

Stan/powierzchnia/gruntów komunalnych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 225,2507 ha, 

z czego: 

1) 0,6130 ha jest obciążone prawem wieczystego użytkowania na rzecz osób trzecich, 

2) 2,8969 ha przekazano w trwały zarząd, 

3) 0,0030 ha stanowi prawo wieczystego użytkowania gruntu nabyte przez gminę. 

Gmina Prószków jest właścicielem 41 lokali mieszkalnych w budynkach 

wielolokalowych mieszkalno-użytkowych, których jest jedynym właścicielem lub 

współwłaścicielem we wspólnotach mieszkaniowych. Budynki są w stanie technicznym 

średnim. Gmina posiada 3 lokale użytkowe /usługowe/ – poczta, sklep mięsny, Caritas. 

Jest właścicielem 2 budynków mieszkalnych wolnostojących w Prószkowie 

i Jaśkowicach. Parter budynku przy ul. Opolskiej 10 w Prószkowie adaptowano na 

biura, które znajdują się w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej gminy Prószków 

- Biura Obsługi Oświaty Samorządowej. 

Ponadto, gmina Prószków jest posiadaczem budynku w Prószkowie wraz z przyległym 

gruntem o pow. 0,0440 ha, w którym znajduje się 6 lokali mieszkalnych. 

Własność gminy stanowią budynki, w których mieszczą się: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimnicach Wielkich, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotnikach, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszycach, 

 Przedszkole Publiczne w Zimnicach Wielkich, 

 Przedszkole Publiczne w Prószkowie, 

 Przedszkole Publiczne w Górkach, 

 Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej, 

i które znajdują się w trwałym zarządzie dyrektorów szkół, zespołów i przedszkoli. 

Pomieszczenia byłego oddziału przedszkolnego w Przysieczy przy ul. Szkolnej 

wykorzystywane są przez niepubliczny żłobek. W Prószkowie przy ul. Szkolnej 

znajduje się budynek szkoły oraz w Zimnicach Małych przy ul. Szkolnej lokal 

wykorzystywany jako oddział przedszkolny. 

Gmina posiada także w swoim zasobie budynki będące w części lub całości remizami 

strażackimi: 

 OSP Prószków – budynek wolnostojący przy ul. Szkolnej, 

 OSP Ligota Prószkowska – budynek strażnicy ul. Szkolna, 

 OSP Chrząszczyce – budynek wolnostojący przy ul. Opolskiej, 

 OSP Jaśkowice – budynek remizy i sali wiejskiej, 

 OSP Złotniki – budynek wolnostojący przy ul. Opolskiej, 

 OSP Źlinice - budynek remizy, sali wiejskiej i pomieszczeń LZS-u, 

oraz budynki po byłych remizach strażackich: w Zimnicach Wielkich przy ul. Opolskiej, 

w Ligocie Prószkowskiej przy ul. Szkolnej, który oddano stowarzyszeniu 
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z przeznaczeniem na działalność statutową, a także w Przysieczy przy ul. Strażackiej, 

który zaadoptowano na muzeum wiejskie. 

Wykaz sal wiejskich wchodzących w skład mienia komunalnego gminy Prószków: 

 Jaśkowice, ul. Opolska (razem z OSP), 

 Ligota Prószkowska ul. Aleja, 

 Przysiecz, ul. Opolska, 

 Nowa Kuźnia, ul. Szkolna, 

 Górki, ul. Szkolna, 

 Złotniki, ul. Opolska, 

 Folwark, ul. Wiejska, 

 Chrzowice, ul. Wiejska, 

 Boguszyce, ul. Opolska (użyczona od Parafii), 

 Zimnice Małe, ul. Szkolna, 

 Zimnice Wielkie, ul. Opolska, 

 Źlinice, ul. Jędrzejczyka, 

 Źlinice, ul. Krapkowicka. 

Gmina jest właścicielem budynku: 

 po byłym kościółku ewangelickim w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 4, 

 przy ul. Daszyńskiego 2 w Prószkowie, w którym znajduje się ośrodek zdrowia, 

 Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie, przy ul. Daszyńskiego 6, 

 po pawilonie handlowym w Źlinicach przy ul. Krapkowickiej. 

Gmina jest właścicielem boisk sportowych w Chrząszczycach, Przysieczy, Źlinicach, 

Ligocie Prószkowskiej, Zimnicach Małych oraz Prószkowie. 

W Prószkowie część gruntu o pow. 0,60 ha wraz z zabudowaniami pawilonu sportowego 

wyłączono z dzierżawy, celem używania jako kompleksu boisk sportowych „ORLIK”. 

Gmina dzierżawi od osób fizycznych 3 działki w Źlinicach przy ul. Krapkowickiej 

z przeznaczeniem na poszerzenie boiska sportowego, 1 działkę w Źlinicach na cele 

rekreacyjno-sportowe, 1 działkę w Boguszycach na parking dla potrzeb boiska 

w  Źlinicach, 2 działki w Zimnicach Małych pod zrekultywowane wysypisko śmieci, 

natomiast od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Szkaplerznej 

w Chrząszczycach dzierżawi pomieszczenia znajdujące się w budynku położonym na 

nieruchomości przy ul. Szkolnej 3 z przeznaczeniem na cele kulturalne i społeczne dla 

mieszkańców sołectwa Chrząszczyce. Przedmiotem dzierżawy z przeznaczeniem na 

cele utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) stanowi 

grunt o powierzchni 0,0400 ha, obejmujący część działki nr 610/97, z ark.m. 5 

położonej w obrębie Boguszyce, gm. Prószków, który dzierżawiony jest od Spółdzielni 

„SUR Prószków”. 

Gmina posiada udziały w spółkach: 

1) Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. o wartości 6.224.000,00 zł (6224 

udziały po 1.000,00 zł), 

2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie Sp. z o.o. 

o wartości 7.056.423,00 zł (9297 udziały po 759,00zł – Gmina Prószków posiada 

100% udziałów w spółce), 
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3) Gminne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. w organizacji o wartości 

330.000,00 zł (330 udziałów po 1.000,00 zł – Gmina Prószków posiada 100% 

udziałów w spółce).  

6.2. Zmiany w stanie mienia komunalnego w roku 2018: 

Sprzedano: 

a) nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną numerem działki 589/159 z ark. 

m. 1 o powierzchni 0,4210 ha, obręb Złotniki, gm. Prószków, zapisaną w księdze 

wieczystej KW nr OP1O/00076873/8 w Sądzie Rejonowym w Opolu – sprzedaż 

w trybie przetargu nieograniczonego – 162.360,00 zł brutto, 

b) nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną numerem działki nr 1672/224 

o powierzchni 0,0078 ha z ark. m. 2, obręb Źlinice, gm. Prószków, zapisaną w 

księdze wieczystej KW nr OP1O/00076900/7 w Sądzie Rejonowym w Opolu – 

sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej – 5.020,86 zł brutto, 

c) nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną numerem działki nr 611/250 

o pow. 0,0513 ha z ark.m. 5, obręb Boguszyce, gm. Prószków, zapisaną w księdze 

wieczystej KW nr OP1O/00076865/9 w Sądzie Rejonowym w Opolu – sprzedaż w 

trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej – 7.110,00 zł brutto, 

d) lokal mieszkalny nr 2 mieszczący się na parterze budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy Rynek 15 w Prószkowie wraz z udziałem wynoszącym 

2338/10000 części we współwłasności: działki nr 654 z ark.m. 6, obręb Prószków 

oraz części wspólnych budynku i urządzeń znajdujących się w obrębie działki, na 

której posadowiony jest budynek, dla której w Sądzie Rejonowym w Opolu 

prowadzona jest księga wieczysta KW nr OP1O/00100464/6 – sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu – 8.495,20 zł brutto /cena rozłożona na 

10 równych rocznych/ rat, 

e) lokal mieszkalny nr 4 mieszczący się na I piętrze budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy Rynek 15 w Prószkowie wraz z udziałem wynoszącym 

2498/10000 części we współwłasności: działki nr 654 z ark.m. 6, obręb Prószków 

oraz części wspólnych budynku i urządzeń znajdujących się w obrębie działki, na 

której posadowiony jest budynek, dla której w Sądzie Rejonowym w Opolu 

prowadzona jest księga wieczysta KW nr OP1O/00100464/6 – sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu – 11.245,90 zł brutto, 

f) lokal mieszkalny nr 6 mieszczący się na poddaszu budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy Rynek 15 w Prószkowie wraz z udziałem wynoszącym 

1280/10000 części we współwłasności: działki nr 654 z ark.m. 6, obręb Prószków 

oraz części wspólnych budynku i urządzeń znajdujących się w obrębie działki, na 

której posadowiony jest budynek, dla której w Sądzie Rejonowym w Opolu 

prowadzona jest księga wieczysta KW nr OP1O/00100464/6 – sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu – 6.588,20 zł brutto/cena rozłożona na 

10 równych rocznych/ rat. 

Przekazano nieodpłatnie mienie gminie Miasto Opole w postaci lokalu użytkowego o 

pow. 101,05 m2, mieszczącego się na parterze budynku nr 6 przy ul. Ligudy w Opolu, 
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położonego na nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerami działek 

1227/238 i 1229/238 z ark.m. 1, obręb Winów, gm. Opole oraz działki zgodnie 

z poniższym zestawieniem: 

Ponadto, Gmina Prószków dokonała w 2018 r. następujących czynności: 

a) nieodpłatnie nabyto nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną numerem 

działki 840/71 o pow. 0,0014 ha, z ark.m. 3, obręb Złotniki, gm. Prószków, 
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1. 1059/32 1 0,0945 24. 1510/1 1 0,2170 47. 
1367/23

1 
1 0,0023 

2. 1197/248 1 0,0552 25. 1495 1 0,4590 48. 1514/1 1 0,0270 

3. 1688/1490 1 0,0333 26. 1088/30 1 1,1183 49. 1527/1 1 0,0910 

4. 1060/36 1 0,1292 27. 706/200 1 0,9199 50. 
1554/17

5 
1 0,0290 

5. 592/200 1 0,2538 28. 
1452/22

6  
1 0,0104 51. 1556/90 1 0,0220 

6. 1056/31 1 0,1531 29. 
1462/22

6 
1 0,1501 52. 1635/26 1 0,0154 

7. 1195/21 1 0,2079 30. 699/186 1 2,3987 53. 
1642/24

8 
1 0,0450 

8. 1359/18 1 0,0161 31. 1668/35 1 0,0545 54. 1653/35 1 0,0117 

9. 1682/18 1 0,0074 32. 102 1 0,1860 55. 1670/35 1 0,0027 

10. 1068/197 1 0,2687 33. 372/87 1 0,2200 56. 
1676/24

8 
1 0,0422 

11. 1536/196 1 0,3000 34. 428/71 1 0,1130 57. 
1686/24

8 
1 0,0241 

12. 1061/36 1 0,2821 35. 645/185 1 0,2605 58. 1736/26 1 0,0239 

13. 1548/35 1 0,0030 36. 646/185 1 0,2215 59. 1749/35 1 0,0028 

14. 1654/35 1 0,0233 37. 934/40 1 0,0104 60. 2083/26 1 0,0652 

15. 1661/35 1 0,0272 38. 1062/42 1 0,0868 61. 2084/26 1 0,0101 

16. 1663/35 1 0,0047 39. 1063/42 1 0,3641 62. 

1227/23
8 

(w 
udziale 
5307/10

000) 

1 0,0277 

17. 1759/35 1 0,0438 40. 1064/43 1 0,0476 63. 

1229/23
8 

(w 
udziale 
5307/10

000) 

1 0,0325 

18. 1810/35 1 0,0241 41. 1065/46 1 0,1574 64. 1738/26 1 0,2778 

19. 1812/35 1 0,0169 42. 1066/72 1 0,1033 65. 
1570/23

1 
1 0,0177 

20. 306 1 0,0720 43. 1067/47 1 0,0208 66. 2081/26 1 0,0101 

21. 1054/246 1 0,0557 44. 
1070/19

2 
1 0,2098 67. 2082/26 1 0,0101 

22. 1055/198 1 0,1393 45. 
1071/19

0 
1 0,0513 - - - - 

23. 456/197 1 0,2450 46. 
1072/19

0 
1 0,0315 - - - - 
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b) nabyto nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem działki 819/41 o pow. 0,0026 

ha z ark.m. 7, obręb Prószków, gm. Prószków, zabudowaną przepompownią 

ścieków sanitarnych – za kwotę 1.181,00 zł, 

c) wypłacono odszkodowanie w wysokości 21.234,00 zł za działkę nr dz. nr 1399/1 o 

pow. 0,0795 ha z ark. m. 11, obręb Prószków, przejętą na podst. art. 98 ust. 1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w 2017 r., 

d) wygaszono trwały zarząd, do części nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny 

mieszczący się na poddaszu starego budynku przedszkola i szkoły usytuowanego 

przy ul. Opolskiej 17 w Boguszycach wraz z udziałem wynoszącym 356/10000 

części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 519/104 i 521/103 

z ark.m. 5 o łącznej powierzchni 0,4650 ha, obręb Boguszyce, gm. Prószków, 

zapisanej w księdze wieczystej nr OP1O/00061534/3 w Sądzie Rejonowym 

w Opolu. 

Gmina Prószków objęła 300 udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym 

Sp. z o.o. w Prószkowie o łącznej wartości – 300.000,00 zł. 

Oddano w dzierżawę/najem: 

1) cz. dz. nr 996/13 o pow. do 0,20 ha z ark.m.7, obręb Prószków – 190,00 zł brutto 

(za 2 dni), 

2) cz. dz. nr 1170/250 o pow. 0,2248 z ark.m. 4, obręb Górki – 80,93 zł rocznie, 

3) cz. dz. nr 1170/250 o pow. 0,0800 z ark.m. 4, obręb Górki – 28,80 zł rocznie, 

4) cz. dz. nr 795 o pow. 0,0458 ha z ark.m. 2, obręb Zimnice Małe wraz z budynkiem 

gospodarczym /stodołą/ o pow. użyt. ok. 100 m2 – 1.000,00 zł brutto rocznie, 

5) dz. nr 1336 o pow. 2,2370 ha z ark.m.11, obręb Prószków – 1.000,00 zł brutto 

rocznie, 

6) dz. 964/3, 964/5, 964/7 o łącznej pow. 0,6075 ha z ark.m.7, obręb Prószków wraz 

z zabudowaniami oraz pomieszczenie biblioteczne o pow. użytkowej 42 m2, 

znajdujące się w budynku przy ul. Opolskiej 47 w Zimnicach Wielkich, 

posadowionym na dz.935/21 z ark.m.3, obręb Zimnice Wielkie – 1.000,00 zł 

rocznie 

7) cz. dz. nr 110/4 i 110/5 z ark.m.2, obręb Przysiecz – 180,00 zł brutto (za 2 dni). 

Wzięto w dzierżawę: 

1) cz. dz. nr 178 o pow. 0,0100 ha z ark. m. 1, obręb Zimnice Małe (byłe wysypisko 

śmieci) - 100,00 zł rocznie, 

2) cz. dz. nr 180 o pow. 0,0500 ha z ark. m. 1, obręb Zimnice Małe (byłe wysypisko 

śmieci) - 300,00 zł rocznie, 

3) cz. dz. nr 610/97 o pow. 0,0400 ha z ark. m. 5, obręb Boguszyce, z przeznaczeniem 

na cele utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

– 1.000,00 zł netto miesięcznie, 

4) cz. dz. nr 125 o pow. 0,0090 ha z ark. m. 1, obręb Złotniki, z przeznaczeniem na 

zatokę autobusową zabudowaną wiata przystankową – 400,00 zł brutto 

miesięcznie. 

Oddano do używania nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w miejscowości 

Prószków przy ul. Daszyńskiego 4, oznaczoną numerem działki 942 o powierzchni 

0,1976 ha z ark.m. 7, obręb Prószków, gm. Prószków wraz z zabudowaniami byłego 
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kościoła ewangelickiego na niej posadowionym, zapisaną w księdze wieczystej nr 

OP1O/00105228/5. 

6.3. Stan środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych 

i prawnych na dzień 31 grudnia 2018 roku. 

Stan środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych 

i prawnych na dzień 31 grudnia 2018 roku – ujawnionych w ewidencji księgowej 

Urzędu Miejskiego w Prószkowie: 

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne   

Grupa nazwa  

wartość brutto 
wartość 

brutto wartość 

zmiany na początku 

roku 

na koniec 

roku 

0 Grunty 9 332 836,04 8 860 901,51 -471 934,53 

1 

Budynki i lokale, spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu 

mieszkalnego oraz spółdzielcze 

prawo do lokalu niemieszkalnego 

9 882 301,29 9 864 454,13 -17 847,16 

2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 64 744 033,93 62 898 718,04 -1 845 315,89 

3 Kotły i maszyny energetyczne 134 458,98 134 458,98 0,00 

4 
Maszyny, urządzenia i aparaty 

ogólnego zastosowania 
263 392,03 210 306,26 -53 085,77 

5 
Specjalistyczne maszyny, urządzenia 

i aparaty 
57 285,00 57 285,00 0,00 

6 Urządzenia techniczne 310 377,86 310 377,86 0,00 

7 Środki transportu 285 803,86 100 647,89 -185 155,97 

8 
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 

wyposażenie  
564 516,81 622 764,61 58 247,80 

9 Wartości niematerialne i prawne 210 413,10 196 221,27 -14 191,83 

  O G Ó Ł E M 85 785 418,90 83 256 135,55 -2 529 283,35 

 

Pozostałe środki trwałe (umorzone w 100%) 
  

grupa nazwa  

wartość brutto 
wartość 

brutto wartość 

zmiany na początku 

roku 

na koniec 

roku 

1 

Budynki i lokale, spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu 

mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo 

do lokalu niemieszkalnego 

0,00 0,00 0,00 
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2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 

3 Kotły i maszyny energetyczne 17 621,35 17 621,35 0,00 

4 
Maszyny, urządzenia i aparaty 

ogólnego zastosowania 
181 724,32 168 390,08 -13 334,24 

5 
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i 

aparaty 
29 669,06 55 089,28 25 420,22 

6 Urządzenia techniczne 186 318,85 193 709,60 7 390,75 

7 Środki transportu 5 049,21 2 503,21 -2 546,00 

8 
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 

wyposażenie  
951 361,64 1 039 847,01 88 485,37 

  O G Ó Ł E M 1 371 744,43 1 477 160,53 105 416,10 

Podstawowe wartości niematerialne i prawne wynoszą brutto 138.089,85 zł (umarzane 

w czasie). 

Pozostałe wartości niematerialne i prawne wynoszą brutto 58.131,42 zł (umorzone 

w 100%). 

Stan środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych 

i prawnych na dzień 31 grudnia 2018 roku – ujawnionych w ewidencji księgowej 

jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie: 

Wartość brutto środków trwałych w jednostce Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Prószkowie wynosi 20.726,00 zł w tym: 

Grupa Rodzaj Nazwa Wartość brutto 

4   Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 20 726,00 

  487 Zespoły komputerowe 20 726,00 

Wartość brutto pozostałych środków trwałych (wyposażenia) w jednostce Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie wynosi 145.500,44 zł w tym: 

 

Grupa Rodzaj Nazwa Wartość brutto 

8   Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie  145 500,44 

  809 
Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i 

wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 
145 500,44 

Wartości niematerialne i prawne wynoszą brutto 32.764,48 zł (umorzone w 100%). 

Stan środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych 

i prawnych na dzień 31 grudnia 2018 roku – ujawnionych w ewidencji księgowej 

Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie: 
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Wartość brutto środków trwałych w jednostkach oświatowych oraz w Biurze Obsługi 

Oświaty Samorządowej wynosi 10.518.693,29 zł w tym: 

Grupa Rodzaj Przedszkola Szkoły Gimnazja BOOS Razem 

0 010 0,00  313,00  0,00  0,00  313,00  

0 011 0,00  11 572,80  0,00  0,00  11 572,80  

0 030 25 010,00  58 986,00  0,00  0,00  83 996,00  

0 032 32 800,00  89 505,00  0,00  25 441,00  147 746,00  

0 034 31 075,00  2 500,00  0,00  0,00  33 575,00  

1 105 0,00  0,00  0,00  133 347,00  133 347,00  

1 107 1 003 063,68  7 227 255,05  0,00  0,00  8 230 318,73  

1 109 2 934,24  6 230,30  0,00  0,00  9 164,54  

2 210 3 096,75  13 442,82  0,00  0,00  16 539,57  

2 211 8 114,31  34 885,84  0,00  0,00  43 000,15  

2 220 117 327,61  45 574,72  0,00  0,00  162 902,33  

2 290 0,00  528 026,80  0,00  0,00  528 026,80  

3 310 44 608,58  240 423,91  0,00  0,00  285 032,49  

4 487 5 078,20  310 662,69  0,00  14 883,00  330 623,89  

5 592 0,00  9 900,00  0,00  0,00  9 900,00  

6 624 0,00  13 577,97  0,00  0,00  13 577,97  

6 652 20 000,54  59 438,82  0,00  16 149,90  95 589,26  

7 790 0,00  5 600,00  0,00  0,00  5 600,00  

8 803 0,00  12 714,37  0,00  0,00  12 714,37  

8 809 330 826,67  34 326,72  0,00  0,00  365 153,39  

RAZEM 1 623 935,58  8 704 936,81  0,00  189 820,90  10 518 693,29  

Wartości niematerialne i prawne wynoszą brutto 105.844,08 zł (umorzone w 100%). 

Wyposażenie (pozostałe środki trwałe) brutto wynoszą 3.174.553,44 zł (umorzone w 

100%). 

Wartość zbiorów bibliotecznych brutto wynosi 267.768,06 zł (umorzone w 100 %). 
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VII. Informacja o działalności jednostek podległych Burmistrzowi Prószkowa za rok 2018. 

7.1. Informacja z działalności Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w roku 2018. 

System edukacyjny, aby dobrze spełniał swoją rolę musi być dostosowany do bieżących 

i przyszłych potrzeb danej społeczności. Dotyczy to zarówno procesu kształcenia, 

opieki i wychowania, jak i warunków w jakich ten proces się odbywa. Baza materialna 

placówek oświatowych musi więc spełniać wszelkie wymogi i tym samym być 

przyjazna uczniom, również tym niepełnosprawnym. 

Jedno z najważniejszych, a zarazem największych i bardzo trudnych zadań publicznych, 

które realizuje gmina Prószków, stanowi oświata. 

W gminie Prószków istnieje sieć placówek edukacyjnych, począwszy od poziomu 

edukacji przedszkolnej, poprzez obowiązkowe szkoły podstawowe oraz oddziały klasy 

III gimnazjum, natomiast brak jest szkolnictwa ponadpodstawowego. 

Gmina Prószków w 2018 r. była organem prowadzącym dla następujących jednostek 

oświatowych: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Boguszycach, 

 Publiczne Gimnazjum im. ks. Hugo Kwiotka w Prószkowie (w związku 

z likwidacją majątek szkoły z dniem 01.09.2018 r. został przejęty przez Publiczną 

Szkołę Podstawową im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie), 

 Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej, 

 Przedszkole Publiczne w Górkach, 

 Przedszkole Publiczne w Zimnicach Wielkich, 

 Przedszkole Publiczne w Prószkowie. 

Średnio w roku kalendarzowym w szkołach podstawowych (z oddziałami 

gimnazjalnymi) w 42 oddziałach uczyło się 586 uczniów, a do przedszkoli uczęszczało 

(średnio w roku) 297 wychowanków. 

Koordynację prac jednostek oświatowych w zakresie administracyjno-finansowym, 

a także sprawną współpracę z innymi jednostkami (Kuratorium Oświaty, Regionalnym 

Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji, Urzędem Marszałkowskim, Ministerstwem 

Edukacji Narodowej), zapewnia Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie. 

Największe pozycje w wydatkach stanowią płace i pochodne, fundusz socjalny, dodatki 

wiejskie, co stanowi: 86,08 % ogólnych wydatków bieżących w szkołach 

podstawowych i 74,50 % ogólnych wydatków bieżących w  przedszkolach. 

Baza lokalowa placówek oświatowych 

Infrastruktura szkolna, zwłaszcza budynki i ich wyposażenie oraz dostępne dla uczniów 

obiekty sportowe, to majątek gminy bezpośrednio służący potrzebom uczniów 

i nauczycieli. Stan tej infrastruktury wpływa na warunki nauczania i pośrednio na jej 

efekty. Kondycja materialna placówek oświatowych położonych na terenie gminy 
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Prószków jest bardzo zróżnicowana, bowiem mają one swoje siedziby w budynkach, 

które budowane były w różnych okresach i wymagają systematycznych prac 

remontowych i modernizacyjnych, a sytuacja finansowa gminy nie pozwala 

wydatkować wystarczających kwot na sfinansowanie kapitalnych remontów. 

Z gminnego budżetu corocznie przeznacza się pewną pulę środków na wykonanie 

najpilniejszych prac. Obecnie wszystkie budynki szkolne są ocieplone, suche, czyste, 

bezpieczne i estetyczne, a bezpośrednie otoczenie uporządkowane. Samorząd gminy, 

w miarę możliwości wspomaga podległe placówki, pozyskując środki finansowe 

z różnych programów oraz instytucji. 
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Uczniowie w placówkach oświatowych 

Procesy demograficzne bezpośrednio wpływają na kształt sieci szkolnej, na 

wykorzystanie budynków, pomieszczeń i wyposażenia, a także na koszty prowadzenia 

każdej placówki. 

To przeciętna liczba uczniów w oddziale klasowym jest wyznacznikiem jednostkowych 

kosztów nauczania. Mała ilość uczniów, co prawa przekłada się na korzystniejsze 

warunki pracy nauczycieli, pozwala na bardziej zindywidualizowane podejście do 

uczniów, ale znacznie zwiększa koszty w danej szkole. Średnia wielkość oddziału 

klasowego ma bezpośredni wpływ na koszty prowadzenia placówki szkolnej, jest więc 

bardzo ważna dla organu prowadzącego, toteż należy monitorować tworzenie klas 

pierwszych, aby przeciwdziałać nadmiernemu zmniejszaniu się liczby uczniów 

w oddziale. 

l.p. Wyszczególnienie 2017/2018 2018/2019 

1 

Szkoła Podstawowa w Prószkowie 

liczba dzieci 197 256 

liczba oddziałów 10 14 

liczba dzieci na oddział 20 19 

2 

Szkoła Podstawowa w Złotnikach 

liczba dzieci 82 91 

liczba oddziałów 7 8 

liczba dzieci na oddział 12 12 

3 

Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej 

liczba dzieci 35 44 

liczba oddziałów 5 6 

liczba dzieci na oddział 7 8 

4 

Szkoła Podstawowa w Zimnicach Wielkich 

liczba dzieci 108 98 

liczba oddziałów 9 9 

liczba dzieci na oddział 12 11 

5 

Szkoła Podstawowa w Boguszycach 

liczba dzieci 85 100 

liczba oddziałów 6 7 

liczba dzieci na oddział 15 15 

6 

Przedszkole w Prószkowie 

liczba dzieci 83 84 

liczba oddziałów 4 4 
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liczba dzieci na oddział 21 21 

7 

Przedszkole w Ligocie Prószkowskiej 

liczba dzieci 25 25 

liczba oddziałów 1 1 

liczba dzieci na oddział 25 25 

8 

Przedszkole w Złotnikach 

liczba dzieci 66 62 

liczba oddziałów 3 3 

liczba dzieci na oddział 22 21 

9 

Przedszkole w Górkach 

liczba dzieci 25 34 

liczba oddziałów 1 2 

liczba dzieci na oddział 25 17 

10 

Przedszkole w Zimnicach Wielkich 

liczba dzieci 45 47 

liczba oddziałów 2 2 

liczba dzieci na oddział 23 24 

11 

Przedszkole w Boguszycach 

liczba dzieci 50 48 

liczba oddziałów 2 2 

liczba dzieci na oddział 25 24 

12 

Publiczne Gimnazjum w Prószkowie 

liczba dzieci 77 - 

liczba oddziałów 3 - 

liczba dzieci na oddział 26 - 

Liczba uczniów przypadających na jeden przeliczeniowy etat nauczycielski jest, obok 

średniej wielkości oddziału klasowego, najbardziej powszechną miarą efektywności 

szkół i systemów szkolnych. Wartością wskaźnika jakim jest etat przeliczeniowy można 

analizować racjonalność poziomu zatrudnienia w placówkach i ocenić czy należy 

podjąć działania zmierzające do zmniejszenia liczby etatów. Koszty funkcjonowania 

szkół związane są przede wszystkim z liczbami nauczycielskich etatów i w o wiele 

mniejszym stopniu zależą od tego, ile osób te etaty realizuje. 

Etaty nauczycieli i pracowników obsługi w roku szkolnym 2018/2019 

Placówka 

Nauczyciele obsługa Uczniowie 

na etat 

nauczycielski 

Uczniowie 

na etat 

obsługi 
osoba Etat osoba  etat 
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Szkoła 

Podstawowa w 

Prószkowie 

35 32,41 9 8,25 7,90 31,03 

Zespół Szkolno 

Przedszkolny w 

Złotnikach 

25 21,16 13 12,25 7,23 12,49 

Szkoła 

Podstawowa w 

Ligocie 

Prószkowskiej 

12 9,42 2 1,25 4,67 35,20 

Szkoła 

Podstawowa w 

Zimnicach 

Wielkich 

19 18,17 6 5,5 5,39 17,82 

Zespół Szkolno 

Przedszkolny w 

Boguszycach 

22 18,21 10 7,13 8,12 20,76 

Przedszkole w 

Prószkowie 

9 7,27 7 6 11,55 14 

Przedszkole w 

Ligocie 

Prószkowskiej 

4 2,60 4 3,20 9,62 7,81 

Przedszkole w 

Górkach 

6 4,10 3 2,95 8,29 11,53 

Przedszkole w 

Zimnicach 

Wielkich 

6 5,09 6 4,40 9,23 10,68 

Finansowanie gminnej oświaty 

Finansowanie prowadzonych przez gminę szkół i placówek oświatowych to jedno 

z najważniejszych zadań. Gmina Prószków podobnie jak inne gminy w Polsce ponosi 

znaczny wysiłek finansowy w obszarze edukacji, bowiem ustawodawca precyzyjnie 

określił wymagania ilościowe, do których należą zapewnienie odpowiedniego poziomu 

wynagrodzeń nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego oraz 

zapewnienie wydatków na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli. Ponadto koszty 

stałe utrzymania wszystkich placówek oświatowych zajmują również znaczące miejsce 

w gminnym budżecie. 

Z założeń rozporządzenia MEN wynika, że subwencja oświatowa dla samorządów 

powinna zaspokajać wydatki na realizację gminnych zadań oświatowych, 

w szczególności na bieżącą działalność szkół podstawowych, nie uwzględniając 

oczywiście przedszkoli, dowozu uczniów, świetlic i stołówek. Założenia te nie mają 

pokrycia w rzeczywistości. 
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Zadania subwencjonowane w gminie Prószków w latach 2017-2018 

wyszczególnienie 2017 2018 

Subwencja oświatowa 8.340.528,00 zł 8.606.501,00 zł 

Dotacje celowe i inne 436.639,79 zł 416.916,84 zł 

Środki własne gminy 3.368.719,97 zł 4.063.612,98 zł 

Razem 12.145.887,76 zł 13.087.030,82 zł 

 

wyszczególnienie 2017 2018 

Szkoły podstawowe 5.731.745,80 zł 7.061.893,84 zł 

Przedszkola 3.325.523,73 zł 3.819.166,55 zł 

Gimnazja 2.326.741 zł 1.508.238,94 zł 

Doskonalenie zawodowe 

nauczycieli 
47.745,09 zł 50.995,41 zł 

Stołówki szkolne 173.064,51 zł 138.417,20 zł 

Uczniowie z 

niepełnosprawnością w 

przedszkolu 

98.748,76 zł 137.857,80 zł 

Uczniowie z 

niepełnosprawnością w 

szkole 

324.423,51 zł 242.499,09 zł 

Opieka świetlicowa 84.739,20 zł 105.492,31 zł 

Pomoc materialna dla 

uczniów 
33.156,16 zł 22.469,68 zł 

Razem wydatki 12.145.887,76 13.087,030,82 zł 

Stypendia 

W 2018 r. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej realizowało także wypłatę stypendiów 

za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane przez dyrektorów szkół i w tym 

zakresie wypłacono: 

 74. uczniom stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i 20. uczniom stypendia za 

osiągnięcia sportowe na kwotę 16.788 zł, w tym: 

 18 uczniom - za I. semestr roku szkolnego 2017/2018 w kwocie 2.666,00 zł 

(stypendia motywacyjne), 

 74 uczniom - za II semestr roku szkolnego 2017/2018 w kwocie 14 122,00 zł 

(w tym 20 sportowych). 

Doskonalenie i doradztwo 

Z wyodrębnionych zgodnie z art. 70a (ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela) środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
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z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych 

środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w 2018 r. 

poniesiono wydatki na: 

 organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. kursy doskonalące, 

szkolenia, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych 

– na kwotę 29 380,41 zł, 

 dopłaty do czesnego dla nauczycieli za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 

i zakłady kształcenia nauczycieli - na łączna kwotę 4.000 zł. 

Realizowane w 2018 r. w ramach dotacji celowych zadania 

W ramach otrzymanych dotacji celowych Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej                  

w Prószkowie w 2018 r. rozliczało następujące zadania: 

1) AKTYWNA TABLICA 

W ramach rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na 

lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” udzielone zostało wsparcie finansowe ze 

środków budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych wskazanych 

w  rozporządzeniu. 

Z dofinansowania skorzystały 2 szkoły ( PSP w Ligota Prószkowska i PSP 

w Złotnikach). 

Gmina Prószków uzyskała wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych 

dla w/w szkół w formie dotacji celowej w wysokości 14.000 zł dla każdej ze szkół  

przy wkładzie własnym w wysokości 3.500 zł przez każdą ze szkół. Całkowity 

koszt zadania wyniósł 35.000 zł. 

2) DOTACJA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE 

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. 

Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego. W roku 2018 r. wysokość dotacji została obliczona jako iloczyn 

kwoty 1 370,00 zł oraz liczby dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania  

przedszkolnego. Dotacja przedszkolna dla Gminy Prószków w 2018 r. wyniosła   

313.730,00 zł i została rozliczona w całości. 

3) DOTACJA NA WYPOSAŻENIE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

ORAZ UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH W PODRĘCZNIKI. 

W roku 2018 otrzymano dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe uczniów klas I, II, III, IV, VI, VII i VII 

szkół podstawowych, oraz uczniów kl. III gimnazjum. Na w/w cel otrzymano 

dotację w wysokości 68 368,16 zł, z czego wykorzystano 67.186,84 zł. 

4) DOTACJA NA REALIZACJĘ PROGRAMU - NARODOWY PROGRAM 

ROZWOJU CZYTELNICTWA 

W 2018 r. gmina Prószków otrzymała dotację celową na realizację zadania 

publicznego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów 
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prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania 

zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci 

i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Otrzymane środki finansowe 

zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących 

podręcznikami) do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych  w celu promocji 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji 

i zainteresowań czytelniczych. Z dotacji skorzystały 2 szkoły podstawowe (PSP 

Złotniki i PSP Boguszyce). 

Całkowity koszt zadania wyniósł 10.000,00 zł, z czego wartość dotacji wyniosła 

8.000,00 zł, wkład własny 2.000,00 zł. 

7.2. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie w roku 

2018 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie działa w szczególności  

na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 23 marca 2018 r. oraz 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 t.j. 

z późn. zm.). 

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w 2018: 6.350.698,96 zł. 

Planowana kwota wydatków na rok 2018: 6.443.253,63 zł. 

 

A. Świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie, 

świadczenia za życiem. 

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych. 
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Wydatkowano na świadczenia łączną kwotę 1.474.847,57 zł (pomniejszono 

wydatki o 1.778,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 

rodzinnych za 2018 r.). 

Poniżej wyszczególniono wypłacone kwoty wg. rodzaju świadczenia. 

Rodzaj świadczenia  Kwota 

świadczeń 

Ilość 

świadczeń 

Zasiłki rodzinne 403.532,04 3.639 

Dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu: 208.571,52 1.710 

 urodzenia dziecka 14.146,06 31 

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 

63.382,88 170 

 samotnego wychowywania dziecka 21.238,52 113 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego  

17.836,83 170 

 rozpoczęcie roku szkolnego 17.466,50 324 

 wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 49.601,93 527 

 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania 

24.898,80 375 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 

(przyznawanie jest uzależnione od określonego w 

ustawie o świadczeniach rodzinnych kryt. 

dochodowego) 

56.000,00 56 

Świadczenia opiekuńcze 682.897,11 2.314 

 zasiłki pielęgnacyjne 325.263,11 2.063 

 świadczenia pielęgnacyjne 351.194,00 239 

 specjalny zasiłek opiekuńczy 6.440,00 12 

Świadczenia rodzicielskie 113.406,90 123 

Zasiłek dla opiekuna 6.440,00 12 

Świadczenie „za życiem” 4.000,00 1 

2) Składki na ubezpieczenia społeczne. 

Łączna kwota wypłaconych składek wyniosła 75.804,80 zł. 

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Łączna kwota wypłaconych składek wyniosła 2.791,53 zł. 

4) Wydatki bieżące w ramach realizacji 3%. 

Łączna kwota wydatków bieżących w ramach 3% wyniosła 43.307,73 zł. 

B. Fundusz alimentacyjny 

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

Wydatkowano na świadczenia łączną kwotę: 95.470,00 zł, liczba świadczeń 

215. 

2) Wydatki bieżące w ramach realizacji 3%. 

Łączna kwota wydatków bieżących w ramach 3% wyniosła 2.864,10 zł. 
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C. Świadczenie „Dobry start” 

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

Wydatkowano na świadczenia łączną kwotę: 267.000,00 zł, liczba świadczeń 

890. 

2) Wydatki bieżące w ramach realizacji kosztów obsługi. 

Łączna kwota wydatków bieżących w ramach kosztów obsługi wyniosła 

8.900,00 zł. 

D. Świadczenie wychowawcze – program rządowy „Rodzina 500+” 

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 4.318.155,24 zł - (pomniejszono 

wydatki o 1.500,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 

2018r), liczba świadczeń 8.652. 

2) Wydatki bieżące w ramach realizacji 1,5%. 

Łączna kwota wydatków bieżących w ramach 1,5% wyniosła 64.749,83 zł. 

E. Pozostała działalność 

1) Wydatki związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do 

świadczeń z opieki zdrowotnej. 

Nie wydatkowano środków w omawianym okresie. 

F. Karta dużej rodziny 

1) Wydatki związane z realizacją programu rządowego dotyczyły kosztów 

obsługi. 

Przyjęto do realizacji 9 wniosków o KDR, 2 wniosek o przedłużenie karty. 

Wydatkowano w ramach zadania 86,16 zł w tym okresie. 

Realizacja zadań własnych 

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach zadań własnych wyniosła 

2.487.381,93 zł. 

Planowana kwota wydatków na rok 2018 wynosiła 2.791.302,10 zł. 
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A. Wydatki na rzecz podopiecznych ośrodka 

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 186.311,30 zł. 

Poniżej wyszczególniono wypłacone kwoty wg rodzaju świadczenia. 

Rodzaj świadczenia  Kwota świadczeń 

Zasiłek stały, wypłacany miesięcznie dla 8 osób 

całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub 

niepełnosprawności. 

46.721,00 

Zasiłek celowy, przyznany w celu zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb życiowych. Z tej formy pomocy 

skorzystały 43 rodziny. W kwocie ujęto 20 zł 

refundacji wydatków. 

30.820,00 

Zasiłek okresowy, wypłacono dla 20 rodzin, które 

znalazły się w trudnej sytuacji materialnej głównie z 

powodu bezrobocia (17 rodzin), w tym wydatki: 

41.245,69 

 finansowane z dotacji z budżetu państwa, 30.643,74 

 finansowane z środków gminy. 10.601,95 

Posiłki dla dzieci w okresie nauki w szkole, tą formą 

pomocy objętych zostało 14 dzieci, w tym wydatki: 

3.932,20 

 finansowane z dotacji z budżetu państwa, 2.359,32 

 finansowane z środków gminy. 1.572,88 

Świadczenie na zakup żywności, tą formą pomocy 

objętych zostało 46 rodzin. W całej kwocie zawarte są 

wydatki: 

47.320,00 

5,17%

7,33%

32,25%

29,40%

21,18%

1,88% 2,78%

Wydatki na zadania własne poniesione                            

w 2018 roku wg rodzaju
Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie

alkoholizmowi i przemocy w rodzinie

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Koszty utrzymania MOPS

Koszty działalności w zakresie

świadzconych usług opiekuńczych

Pobyt w DPS, DPD, Schroniskach

Wspieraie rodziny i piecza zastępcza

Opiekunowie dzienni
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 finansowane z dotacji z budżetu państwa, 28.392,00 

 finansowane z środków gminy. 18.928,00 

Prace społecznie-użyteczne 8.137,00 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym 

(stypendia socjalny), tą formą pomocy objętych 

zostało 9 uczniów, w tym wydatki: 

5.681,68 

 finansowane z dotacja z budżetu państwa, 4.545,34 

 finansowane z środków gminy. 1.136,34 

Dodatki mieszkaniowe, tą formą pomocy objęto 3 

rodziny. 

2.323,73 

Koszty przekazów pocztowych od świadczeń  130,00 

2) Składka na ubezpieczenie zdrowotne. 

Łączna kwota wypłaconych składek wyniosła 4.204,89 zł. 

3) Pobyt w schroniskach i Domach Pomocy Społecznej. 

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego zadania wynosi 

483.187,18 zł, w tym: Schroniska 4.998,01 zł, DPS 478.189,17 zł. 

4) Sprawienie pogrzebu. 

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego wydatku wynosi 0 zł. 

5) Wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych. 

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego zadania wynosi 

731.311,53 zł, w tym z dotacji do zadań własnych wydatkowano 18.713,44 zł.  

Usługi przyznawane są osobom, które z powodu wieku lub choroby wymagają 

opieki innych osób, a są jej pozbawione. 

Z tej formy pomocy skorzystało 82 osoby. Łącznie świadczono pomoc przez 

21.932 godziny. 

6) Wychowanie w trzeźwości. 

W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 

wydatkowano 119.327,32 zł. 

Poniżej wyszczególniono wydatki wg rodzaju. 

Rodzaj wydatku  Kwota 

Prowadzenie świetlic wiejskich, zajęć sportowych  

 zajęcia na świetlicach 

 zajęcia sportowych 

30.286,60 

13.786,60 

16.500,00 

Zakupy, w tym: 

 zakup materiałów biurowych, gier, materiałów do 

zajęć, nagród, zakupy na organizację festynów i 

pikników. 

Wydatki majątkowe: 

 zakupy siłowni zewnętrznych  

19.651,40 

 

 

24.114,15 

 

Pozostałe usługi, w tym: 

 usługi pocztowe                                                    

39.649,77 

239,20 
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 organizacja warsztatów i spektakli profilaktycznych     

 badanie przez biegłego sądowego 

 prowadzenie punktu konsultacyjnego                                 

19.250,57 

300,00 

19.860,00 

Szkolenia i delegacje pracowników 363,40 

Opłaty sądowe  46,00 

Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – odbyło 

się 8 posiedzeń komisji, w skład, której wchodzi 3 

członków. 

5.216,00 

7) Przeciwdziałanie narkomanii. 

W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii wydatkowano 3.000,00 zł. 

8) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

W ramach działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie, w tym obsługa organizacyjno-techniczna zespołu 

interdyscyplinarnego, wydatkowano kwotę 6.286,66 zł. 

Poniżej wyszczególniono wydatki wg rodzaju. 

Rodzaj wydatku  Kwota 

 Usługi pocztowe 1.270,40 

 Licencja na oprogramowanie 1.236,15 

 Warsztaty profilaktyczne 2.000,00 

 Szkolenia i delegacje pracowników  138,40 

 Zakupy materiałów profilaktycznych 1.641,71 

9) Piecza zastępcza. 

W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę 

8.761,41 zł. 

10) Placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę 

33.650,59 zł. 

11) Dzienny dom pomocy i dom samotnej matki. 

W ramach działań wynikających z ustawy o pomocy społecznej dopłata do 

pobytu osoby skierowanej ponoszona przez gminę Prószków wyniosła 

34.679,50 zł i dotyczyła 5 osób skierowanych do dziennego domu pomocy. 

12) Zatrudnienie opiekunów dziennych. 

W ramach działań wynikających z ustawy o opiece  nad dziećmi do lat trzech 

zatrudniono dwóch opiekunów dziennych. Łączne wydatki wyniosły 

69.160,72 zł. 

13) Zatrudnienie asystenta rodziny. 
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W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę 

4.345,90 zł. 

Koszty utrzymania ośrodka 

Łączna kwota wydatków poniesionych na utrzymanie ośrodka z środków własnych  

wynosi 802.236,93 zł. 

1) Koszty związane z realizacją zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeń 

wychowawczych, świadczenia „za życiem” oraz ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów. 

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wyniosły 

114.351,30 zł. 

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań ustawy o świadczeniach 

wychowawczych wyniosły 13.015,29 zł. 

2) Pozostałe koszty utrzymania ośrodka. 

Wydatki na płace i świadczenia dla pracowników MOPS oraz wydatki poniesione  

na utrzymanie ośrodka wynoszą 674.870,34 zł, w tym z dotacji do zadań własnych 

wydatkowano 101.169,99 zł. Do kwoty tej nie zaliczono wydatków związanych 

z realizacją zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych, wychowawczych i ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz wydatków związanych ze 

świadczeniem usług opiekuńczych. 

Realizacja umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Bliżej rodziny 

i dziecka” 

W ramach działań wynikających z umowy partnerskiej z dnia 23 maja 2018 roku  

nr RPOP.08.01.00-16-0024/17 na rzecz realizacji Projektu „Bliżej rodziny i dziecka – 

wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie 

pieczy zastępczej – II Edycja” w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna wydatkowano kwotę 25.852,38 zł, 

z  tego: 

 w części ze środków EFS 22.491,47 zł, 

 w części budżetu państwa 3.360,91 zł. 

Wydatki wg rodzaju w zakresie tego zadania kształtowały się następująco: 

 wynagrodzenia z pochodnymi: 24.566,55 zł, 

 podróże służbowe: 598,15 zł, 

 odpis na ZFŚS: 687,68 zł. 

7.3. Informacja z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie w roku 2018 

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie jest formą działalności kulturalnej 

w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018, poz. 1983 t.j. z późn. zm.) 
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i prowadzenie tej działalności jest podstawowym celem Ośrodka Kultury i Sportu 

w Prószkowie. 

Stan zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wynosi obecnie 9 osób. Ponadto, 

Ośrodek zawierał umowy - zlecenia  z instruktorami, osobami obsługującymi imprezy, 

nauczycielami, dyrygentami i innymi osobami wspomagającymi działalność 

poszczególnych grup i zespołów działających w Ośrodku Kultury i Sportu. 

W roku 2018 działały przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie: 

 Grupa taneczna „Scorpion”, 

 Mażoretki Prószków, 

 Mażoretki Boguszyce, 

 Klub wokalisty, 

 Zajęcia plastyczne, 

 Warsztaty rękodzielnicze, 

 Nauka gry na gitarze, 

 Nauka gry na instrumentach dętych i klawiszowych Prószków- Boguszyce, 

 Zajęcia komputerowe dla dorosłych, 

 Zajęcia teatralne/filmowe, 

 Szkółka piłkarska, 

 Zajęcia samoobrony – ju- jitsu, 

 Szkółka tenisa ziemnego, 

 Zajęcia rękodzielnicze w muzeum kowalstwa, 

 Orkiestra „Kaprys”, 

 Gminna Orkiestra Dęta, 

 Zespół śpiewaczy „Ligockie Wrzosy”. 

Dodatkowo, w 2018 r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie miały miejsce 

również: Zajęcia rekreacyjno-ruchowe 50+, nauka j. angielskiego, aerobik, Zajęcia                   

„zdrowy kręgosłup”, klub AA, klub wędkarski, punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, 

dyżur dzielnicowych. 

W Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie odbywają się również zajęcia stałe takie jak: 

nauka tańca, nauka gry na instrumentach dętych, instrumentach klawiszowych, gitarze, 

nauka języków obcych , nauka śpiewu, aerobik, zajęcia rekreacyjno–sportowe 50+. 

Poniżej w skrócie zostanie przedstawiona działalność Ośrodka Kultury i Sportu 

w Prószkowie w roku 2018. 

W miesiącu styczniu w sali kameralnej odbyło się 16 konkursów przedmiotowych.  

Miesiąc styczeń to okres koncertów kolędowych oraz spotkań opłatkowych. Klub 

wokalisty, orkiestry dęte oraz dzieci z gminnych przedszkoli kolędowaniem umilały 

czas licznie zgromadzonej publiczności. 

Od 15 do 28 stycznia odbywały się zajęcia w ramach ferii zimowych. 

Szkółka piłkarska OKIS rocznik 2007 wzięła udział w silnie obsadzonym turnieju 

piłkarskim w Częstochowie. Zajmując wysokie 5 miejsce na 24 zespoły. W pokonanym 

polu zostawiliśmy takie piłkarskie potęgi jak Widzew Łódź, Stal Mielec czy Gwarek 

Zabrze. 
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W miesiącu lutym drużyna ta sięgnęła po kolejny sukces sportowy. We Wrocławiu 

wygrała turniej piłkarski dla rocznika 2007 Gold Game Wrocław. W finale pokonując 

zespół z Niemiec BAK Berlin. 

W lutym odbyło się również tradycyjne spotkanie dla seniorów z okazji dnia babci 

i dziadka. 

12 lutego w „Gościńcu pod Różą” odbył się kolejny Rosenmontag w którym brało udział 

ok 120 osób. 

W miesiącu kwietniu odbył się również po raz kolejny wojewódzki konkurs recytatorski 

w języku niemieckim na szczeblu regionalnym.  

W miesiącu maju na stadionie miejskim w Prószkowie MOPS, OKIS oraz SP Prószków 

po raz kolejny wspólnie zorganizowały festyn sportowy pod hasłem „Mamo, tato 

poćwicz ze mną” w którym wzięło udział blisko 200 uczestników. Oprócz sportowej 

zabawy uczestnicy mogli wcielić się w strażaków, strażników więziennych czy 

policjantów. Gościliśmy strażaków z Boguszyc, strażników więziennych z Opola oraz 

opolską policję. 

Na scenie dużej sali OKIS odbył się XVIII festiwal piosenki przedszkolnej. 

Na stadionie miejskim odbyły się międzynarodowe mistrzostwa polski psów obronnych. 

Na płycie boiska prezentowały swoje umiejętności treserzy oraz psy z Polski, Czech, 

Niemiec, Ukrainy oraz Grecji. 

Miesiąc czerwiec stał pod znakiem sportu i muzyki. Na początku miesiąca odbyły się 

Klubowe Mistrzostwa Polski rocznika 2007. Nasza drużyna spisała się bardzo dobrze 

przegrywając nieznacznie /0-1/ z drużyną z Konstancina.  

W ramach realizacji grantu konkursowego z projektu „Opolskie EDUKO 2018”. 

Dzieci z kółka plastycznego wraz z rodzicami realizowały projekt „Cudze chwalicie , 

swego nie znacie- szlakiem regionalnej historii, sztuki i nauki”. 

Posumowaniem pierwszego półrocza była jubileuszowa X Prószkowska Parada Orkiestr 

Dętych. W 2018 roku wystąpiło 13 orkiestr. Gościem specjalnym była orkiestra 

"Musikkorps der Bundeswehr". 

Drugie półrocze rozpoczęto „Wakacjami z OKIS-em”. W ramach tych zajęć dzieci 

mogły uczestniczyć w zajęciach teatralnych, wokalnych, plastycznych, sportowych oraz 

„nocy w bibliotece”. 

Na zakończenie wakacji odbyły się po raz kolejny „Dni Prószkowa”. 

Głównym wydarzeniem września były dożynki powiatowo-gminne. W 2018 roku 

odbyły się one w Złotnikach. 

We wrześniu rozpoczął się drugi w tym roku bezpłatny kurs komputerowy dla seniorów. 

W pierwszym kursie, w miesiącu lutym, udział wzięło blisko 40 seniorów, a w kolejnym 

prawie 20. 

Światowy dzień seniora był okazją do organizacji w październiku spotkania dla 

seniorów. Na dużej sali OKiS w spotkaniu tym udział wzięło ok. 120 seniorów z terenu 

gminy Prószków. 
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W listopadzie obchodziliśmy 100 – lecie odzyskania niepodległości. Z tej okazji w 

naszym kościółku odbyła się wystawa pt.: „Sto lat Niepodległej” zorganizowana przez 

PSP w Prószkowie.  

Ulicami Prószkowa przemaszerował po raz kolejny pochód z okazji „Dnia św. Marcina” 

a główne obchody odbyły się tradycyjnie na placu przy kościołku poewangelickim. 

Kiermasz bożonarodzeniowy to tradycja obchodzona w Prószkowie od 18 lat. W drugą 

niedzielę adwentu na placu przy kościele poewangelickim odbył się po raz 18 kiermasz 

bożonarodzeniowy.  

Rok 2018 został pożegnany zabawą na prószkowskim rynku w „Noc Sylwestrową”. 

Wykonanie planu finansowego za rok 2018 

Przychody Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie osiągnęły w 2018 r. poziom 

1.415.938,67 zł, z czego: 

 dotacje stanowiły kwotę 1.219.197,00 zł, 

 dotacja celowa stanowiła kwotę 23.989,00 zł, 

 przychody pozostałe stanowiły kwotę 172.752,67 zł. 

Koszty funkcjonowania Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie w 2018 r. wyniosły 

1.416.276,97 zł. 

Wydatki majątkowe w 2018 r. wyniosły 23.989,00 zł. 

Stan środków obrotowych na początek roku: 19.167,85 zł. Stan środków obrotowych na 

31.12.2018r: 1.770,24 zł. 

Zobowiązania i należności: 

 zobowiązania na początek roku - 2.989,24 zł 

 zobowiązania na 31.12.2018 r. - 2.548.37 zł 

 zobowiązania wymagalne - 0,00 zł 

 należności na początek roku - 669,12 zł 

 należności na 31.12.2018 r. - 150,00 zł 

 należności wymagalne - 0,00 zł 

Zdjęcia z udziału grup działających przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie w 

różnych imprezach: 
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Mażoretki Prószków-Boguszyce 

 

Szkółka piłkarska 
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Szkółka piłkarska 

 

Grupa taneczna Scorpion 
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Grupa taneczna Scorpion 

 

Zespół śpiewaczy Ligockie Wrzosy 

VIII. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie podjętych w 2018 roku. 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

Burmistrz Gminy Prószków jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy 

m.in. wykonywanie uchwał Rady Miejskiej. 
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Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy o samorządowej Burmistrz Gminy 

Prószków przy pomocy Urzędu Miasta realizował uchwały podjęte przez Radę Miejską 

w 2018 roku w sposób określony uchwałami. 

Rada Miejska w Prószkowie obradowała na 13 sesjach zwyczajnych oraz sesjach 

nadzwyczajnych i podjęła 125 uchwał. 

Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania 

mieniem komunalnym, planów zagospodarowania przestrzennego gminy, pomocy 

społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska. 

Podjęte przez Radę Miejską uchwały Burmistrz Gminy Prószków zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 

ustawy o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów 

nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Opolski, a w zakresie spraw 

finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty 

prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 odniesieniu do podjętych przez Radę Miejską w roku 2018 nie zaszła potrzeba wydawania 

przez organ nadzoru jakim jest Wojewoda Opolski zarządzeń zastępczych w trybie art. 98a 

ust. 1 i 2 ustawy samorządowej.  

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem 

procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. Szczegółowy sposób 

wykonania uchwał zawiera poniższa tabela. 

l.p. Numer i data podjęcia w sprawie sposób wykonania 

1. XXXV/312/2018 z dn. 

26.01.2018 r. 

w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczyciela 

pedagoga, psychologa, logopedy, 

terapeutów pedagogicznych i 

doradcy zawodowego. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 5.02.2018 r. poz. 344. 

Określony uchwałą nowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć nauczyciela 

pedagoga, psychologa, logopedy, 

terapeutów pedagogicznych i doradcy 

zawodowego został wprowadzony 

zgodnie z określonym w Karcie 

Nauczyciela terminem, tj. od 1.09.2018 

r. w roku szkolnym 2018/2019 we 

wszystkich jednostkach oświatowych 

zatrudniających nauczycieli na w/w 

stanowiskach. Wymiar godzin został 

zmniejszony z 26 na 22 godziny. 

 

2. XXXV/313/2018 z dn. 

26.01.2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za korzystania z wychowania 

przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Prószków. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 5.02.2018 r. poz. 345. 

Określona w uchwale wysokość opłaty 

za korzystanie z wychowania 
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przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Prószków, w wysokości 1 zł za 

każdą godzinę pobytu dziecka w 

przedszkolu w czasie przekraczającym 5 

godzin bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki została wdrożona 

we wszystkich przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Prószków, 

a wprowadzony w uchwale dodatkowy 

zapis o całkowitym zwolnieniu z opłat 

dzieci niepełnosprawnych został 

zastosowany we wszystkich 

przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Prószków od marca 2018 r. 

 

3. XXXV/314/2018 z dn. 

26.01.2018 r. 

w sprawie planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na rok budżetowy 

2018. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 

1.01.2018 r. Wykonano. 

W 2018 r. łączna kwota dofinansowania 

wyniosła 4.000 zł i została pokryta z 

budżetów szkół. 

 

4. XXXV/315/2018 z dn. 

26.01.2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Prószków na rok kalendarzowy 

2018. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz. 

Urz. Woj. Op. Ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Op. z dn. 9.02.2018 r. poz. 429. 

 

5. XXXV/316/2018 z dn. 

26.01.2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Miasta Opola. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

Na podstawie umowy przekazano w 

dniu 27.06.2018 r. dotację do Miasta 

Opola w wysokości 50.000 zł na 

sfinansowanie zadań w obszarze 

ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami, położonymi na terenie 

Miasta Opola. 

 

6. XXXVI/317/2018 z dn. 

23.02.2018 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia o 

sposobie rozpatrzenia 

nieuwzględnionej uwagi, złożonej 

do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Prószków. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

7. XXXVI/318/2018 z dn. 

23.02.2018 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia o 

sposobie rozpatrzenia 

nieuwzględnionej uwagi, złożonej 

do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Prószków. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 
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8. XXXVI/319/2018 z dn. 

23.02.2018 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia o 

sposobie rozpatrzenia 

nieuwzględnionej uwagi, złożonej 

do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Prószków. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

9. XXXVI/320/2018 z dn. 

23.02.2018 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia o 

sposobie rozpatrzenia 

nieuwzględnionej uwagi, złożonej 

do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Prószków. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

10. XXXVI/321/2018 z dn. 

23.02.2018 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Prószków. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 23.02.2018 r. poz. 790. 

Pismem nr IN.I.743.24.2018.KD z dnia 

3 kwietnia 2018 r. Wojewoda Opolski 

stwierdził nieważność w całości 

uchwały nr XXXVI/321/2018 Rady 

Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 lutego 

2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Prószków. Mając 

na uwadze powyższe, wobec tego 

Burmistrz Gminy Prószków podjął 

kolejne działania mające na celu 

wyeliminowanie błędów określonych 

przez Wojewodę Opolskiego. W 

związku z powyższym poprawiono 

część graficzną i tekstową projektu i 

wyłożono go do publicznej wiadomości 

określając termin przeprowadzenia 

dyskusji publicznej oraz wyznaczając 

termin na składanie uwag do 

wyłożonego projektu zmiany 

miejscowego planu, zgodnie z art. 17 i 

18 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

 

11. XXXVI/322/2018 z dn. 

23.02.2018 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia o 

sposobie rozpatrzenia 

nieuwzględnionej uwagi, złożonej 

do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

wsi Górki. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 
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12. XXXVI/323/2018 z dn. 

23.02.2018 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia o 

sposobie rozpatrzenia 

nieuwzględnionej uwagi, złożonej 

do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

wsi Górki. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

13. XXXVI/324/2018 z dn. 

23.02.2018 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia o 

sposobie rozpatrzenia 

nieuwzględnionej uwagi, złożonej 

do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

wsi Górki. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

14. XXXVI/325/2018 z dn. 

23.02.2018 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia o 

sposobie rozpatrzenia 

nieuwzględnionej uwagi, złożonej 

do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

wsi Górki. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

15. XXXVI/326/2018 z dn. 

23.02.2018 r. 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

wsi Górki. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 21.03.2018 r. poz. 791. 

16. XXXVI/327/2018 z dn. 

23.02.2018 r. 

w sprawie przyjęcia gminnego 

programu rewitalizacji dla gminy 

Prószków. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

17. XXXVI/328/2018 z dn. 

23.02.2018 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin 

wchodzących w skład aglomeracji 

Opole przy realizacji zadania 

polegającego na aktualizacji 

obszaru i granic aglomeracji 

Opole. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

W ramach realizacji uchwały do Urzędu 

Miejskiego w Prószkowie wpłynęło 

pismo opatrzone datą 15.11.2018 z 

Urzędu Miasta Opola o numerze ITGK-

RIK.7021.6.2.2018 i ITGK-RIK.ZD-

000596/18 (data wpływu 20.11.2018 r.), 

wraz z załącznikami, m.in. notą 

obciążeniową nr 126/2018 z dnia 

9.11.2018 r. Nota obciążeniowa została 

opłacona w dniu 30.11.2018. 

18. XXXVI/329/2018 z dn. 

23.02.2018 r. 

w sprawie uchwalenia 

wieloletniego planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych w Gminie 

Prószków. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

W dniu 01.10.2018 r. została podpisana 

umowa nr RO.1333.11.2018.OR na 

opracowanie, uzupełnienie, wdrożenie i 

aktualizację programu WODKAN. 

Program ten pozwoli na cyfrową 
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ewidencję sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej, usprawni odnajdywanie 

posesji nie posiadających umów na 

odbiór ścieków, a także ułatwi i 

usprawni wszelkie prace związane z 

sieciami wodociągowymi i 

kanalizacyjnymi. 

 

19. XXXVI/330/2018 z dn. 

23.02.2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy komisji Rady Miejskiej w 

Prószkowie na rok 2018. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

20. XXXVI/331/2018 z dn. 

23.02.2018 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu 

planu ochrony dla rezerwatu 

przyrody „Przysiecz”. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

Burmistrz Gminy Prószków przekazał 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 

Środowiska w Opolu opinię w 

przedmiocie ustanowienia rezerwatu 

„Przysiecz”. 

 

21. XXXVI/332/2018 z dn. 

23.02.2018 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu 

planu ochrony dla rezerwatu 

przyrody „Jaśkowice”. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

Burmistrz Gminy Prószków, przekazał 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 

Środowiska w Opolu opinię w 

przedmiocie ustanowienia rezerwatu 

„Jaśkowice”. 

 

22. XXXVI/333/2018 z dn. 

23.02.2018 r. 

w sprawie uchwalenia statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Prószkowie. 

 

Uchwała została uchylona i była 

ponownie procedowana na sesji w dniu 

23 marca 2018 roku 

23. XXXVI/334/2018 z dn. 

23.02.2018 r. 

w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania 

członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 6.03.2018 r. poz. 621. 

Zespół interdyscyplinarny składa się z 

15 członków. Burmistrz Gminy 

Prószków powołał w roku 2018 2 

nowych członków zespołu i odwołał 2 

dotychczasowych członków Zespołu. 

24. XXXVI/335/2018 z dn. 

23.02.2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Prószków na rok kalendarzowy 

2018. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz. 

Urz. Woj. Op. Ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Op. z dn. 9.03.2018 r. poz. 701. 

 

25. XXXVI/336/2018 z dn. 

23.02.2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Miasta Opola. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

Na podstawie umowy przekazano w 

dniu 30.11.2018 r. dotację do Miasta 
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Opola w wysokości 513,28 zł z 

przeznaczeniem na sfinansowanie zadań 

polegających na zaktualizowaniu 

obszaru i granic aglomeracji Opole, 

wyznaczonej w związku z realizacją 

Krajowego Programu oczyszczania 

Ścieków Komunalnych. 

 

26. XXXVI/337/2018 z dn. 

23.02.2018 r. 

w sprawie przyjęcia zadania 

publicznego z zakresu kultury i 

promocji Powiatu Opolskiego 

dotyczącego organizacji XVIII 

Dożynek Powiatowych. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

Dożynki odbyły się 9 września 2018 r. 

Partnerem koordynującym organizację 

przedsięwzięcia był Ośrodek Kultury i 

Sportu w Prószkowie, który na 

podstawie umowy zawartej dn. 9 maja 

2018 r. z Samorządem Województwa 

Opolskiego na realizacje operacji w 

ramach Planu Działania Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

otrzymał kwotę refundacji kosztów 

kwalifikowanych operacji w wysokości 

7.380,00 zł. 

 

27. XXXVII/338/2018 z 

dn. 23.03.2018 r. 

w sprawie podziału Gminy 

Prószków na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic, numerów 

oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 6.04.2018 r. poz. 1070. 

28. XXXVII/339/2018 z 

dn. 23.03.2018 r. 

w sprawie podziału Gminy 

Prószków na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji 

wyborczych. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 12.04.2018 r. poz. 1226. 

W dniu 21 października 2018 r. w każdej 

z 8 Siedzib Obwodowych Komisji 

Wyborczych odbyły się wybory do 

organów jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 

29. XXXVII/340/2018 z 

dn. 23.03.2018 r. 

w sprawie zaopiniowania 

połączenia gmin w celu 

utworzenia okręgu wyborczego do 

Rady Powiatu Opolskiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

30. XXXVII/341/2018 z 

dn. 23.03.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przekazanie Miastu 

Opole mienia Gminy Prószków w 

związku ze zmianą granic. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

31. XXXVII/342/2018 z 

dn. 23.03.2018 r. 

w sprawie określenia zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 
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rodzajów i wysokości stypendiów 

sportowych dla osób fizycznych 

za osiągnięte wyniki sportowe. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 05.04.2018 r. poz. 1028. 

W 2018 roku do Burmistrza Gminy 

Prószków wpłynął jeden wniosek o 

przyznanie stypendium sportowego dla 

osoby fizycznej za osiągnięte wyniki 

sportowe. Po weryfikacji i pozytywnym 

zaopiniowaniu przez Komisję ds. oceny 

wniosków o przyznanie stypendium 

sportowego dla osób fizycznych za 

osiągnięte wyniki sportowe, Burmistrz 

Gminy Prószków przyznał stypendium 

sportowe na okres od 01.04.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

 

32. XXXVII/343/2018 z 

dn. 23.03.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie przez Gminę Prószków 

porozumienia z Miastem Opole 

oraz gminami: Krapkowice, 

Dobrzeń Wielki, Komprachcice, 

Gogolin, Tarnów Opolski oraz 

Strzeleczki w celu wspólnej 

realizacji projektu pn.: „Czas na 

rower - Budowa ścieżek pieszo-

rowerowych w Aglomeracji 

Opolskiej”. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

W ramach projektu w gminie Prószków 

zaplanowano wykonanie ciągu pieszo – 

jezdnego na terenie miejscowości 

Zimnice Wielkie wzdłuż drogi woj. nr 

415. Zadanie dofinansowane jest w 

ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014 – 2020 w 

zakresie działania nr 3.1 – Strategie 

niskoemisyjne. Zakończenie realizacji 

projektu zaplanowane jest na wrzesień 

2021 r. 

33. XXXVII/344/2018 z 

dn. 23.03.2018 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Prószków w 2018 roku”. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 13.04.2018 r. poz. 1245. 

W ramach realizacji uchwały podpisano 

następujące umowy: 

4. Umowa nr RI.0008.2.2.2018.OŚ z 

dnia 02.01.2018 r. dotycząca 

odławiania bezdomnych zwierząt z 

terenu gminy Prószków. 

5. Umowa nr RI.0008.2.3.2018.OŚ z 

dnia 02.01.2018 r. dotycząca 

przyjmowania do schroniska 

bezdomnych zwierząt odłowionych 

z terenu gminy Prószków. 

6. Umowa nr RI.0008.2.4.2018.OŚ z 

dnia 02.01.2018 r. dotycząca 

udzielania całodobowej opieki 

weterynaryjnej zwierzętom 

bezdomnym na terenie gminy 

Prószków. 
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Łącznie w roku 2018 z terenu gminy 

Prószków: 

1. odłowiono – 10 psów, 1 kota, 

2. przekazano do schroniska -7 psów, 1 

kota,  

3. udzielono pomocy rannym 

zwierzętom – 1 raz. 

 

34. XXXVII/345/2018 z 

dn. 23.03.2018 r. 

w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowej z 

budżetu gminy Prószków na 

zadania służące ochronie 

powietrza, polegające na trwałej 

zmianie ogrzewania węglowego 

na proekologiczne. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 13.04.2018 r. poz. 1246. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w 

Opolu uchwałą nr 12/24/2018 z dnia 

25.04.2018 r. stwierdziła nieważność 

uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie 

nr XXXVII/345/2018. 

Mając na uwadze powyższe, uchwała 

została przedłożona do Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

celem jej zaopiniowania. Następnie 

została podjęta ponownie na sesji Rady 

Miejskiej w Prószkowie dnia 

27.04.2018 r. z numerem 

XXXVIII/357/2018 z adnotacją, że 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów w terminie 14 dni nie 

wniósł żadnych zastrzeżeń do 

przedmiotowej uchwały. 

 

35. XXXVII/346/2018 z 

dn. 23.03.2018 r. 

w sprawie uchwalenia statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Prószkowie. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

36. XXXVII/347/2018 z 

dn. 23.03.2018 r. 

w sprawie utworzenia Klastra 

Energii Ziemia Prószkowska. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

W ramach realizacji uchwały zostało 

zawarte Porozumienie o ustanowieniu 

klastra energii w dniu 17.05.2018 r. 

między Gminą Prószków a firmą WWS 

Opole Sp. z o.o., treść zawartego 

porozumienia jest zgodna z 

załącznikiem do uchwały nr 

XXXVII/347/2018 Rady Miejskiej w 

Prószkowie. 

 

37. XXXVII/348/2018 z 

dn. 23.03.2018 r. 

w sprawie poboru podatków w 

drodze inkasa od osób fizycznych, 

wyznaczenia inkasentów oraz 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 05.04.2018 r. poz. 1029. 
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wysokości wynagrodzenia za 

inkaso. 

W 2018 r. czynności inkasentów 

wykonywało 17 osób, którym 

wypłacono wynagrodzenie  

w łącznej wysokości 55.758,00 zł. 

Wszyscy inkasenci rozliczyli z 

pobranego podatku  

w terminie wyznaczonym w uchwale. 

 

38. XXXVII/349/2018 z 

dn. 23.03.2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Prószków na rok kalendarzowy 

2018. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz. 

Urz. Woj. Op. Ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Op. z dn. 12.04.2018 r. poz. 1227. 

 

39. XXXVII/350/2018 z 

dn. 23.03.2018 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Prószków. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

 

40. XXXVII/351/2018 z 

dn. 23.03.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie ustalenia wysokości opłat 

za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Prószków. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. z dn. 8.05.2018 r., poz. 1428.  

41. XXXVIII/352/2018 z 

dn. 27.04.2018 r. 

w sprawie zawarcia umowy o 

współdziałaniu z Gminami: 

Krapkowice, Chrząstowice, 

Izbicko, Komprachcice, Tarnów 

Opolski, Turawa w sprawie 

realizacji zadań z zakresu 

utrzymania gminnych obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej, 

w tym poprawy efektywności 

energetycznej budynków 

użyteczności publicznej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

Realizacja zadania w roku 2018 objęła 

przeprowadzenie dialogu z Partnerami 

Prywatnymi, następnie Partnerzy 

Prywatni dokonali wizytacji we 

wskazanych przez Gminę obiektach, 

przekazali swoje uwagi 

do Doradcy, który na ich podstawie 

wykonał projekt programu 

funkcjonalno-użytkowego dla 

planowanego przedsięwzięcia. Projekt 

został przesłany Gminom do akceptacji 

lub wnoszenia uwag. 

 

42. XXXVIII/353/2018 z 

dn. 27.04.2018 r. 

w sprawie wskazania 

przedstawicieli Rady Miejskiej w 

Prószkowie do Komitetu 

Rewitalizacji. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

Na przedstawicieli Rady Miejskiej w 

Prószkowie w Komitecie Rewitalizacji 

zostali wskazani: radny Arnold Kuc i 

radna Klaudia Lakwa. 

 

43. XXXVIII/354/2018 z 

dn. 27.04.2018 r. 

w sprawie udzielenia dotacji na 

prace restauratorskie oraz roboty 

budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

Przyznano parafii Rzymskokatolickiej 

pw. św. Jerzego w Prószkowie dotację w 



101 

 

położonym na obszarze Gminy 

Prószków. 

kwocie 60.000 zł na dofinansowanie 

prac restauratorskich oraz robót 

budowlanych w kościele pw. św. 

Jerzego w Prószkowie. 

Dotacja została przekazana na 

podstawie zawartej z Parafią umowy 

udzielenia dotacji nr 

RO.0008.2.2018.ORM. Termin 

realizacji  ustalono od 3 kwietnia 2018 r. 

do 15 października 2018 r. Zadanie 

zostało zrealizowane w zakresie oraz 

terminie zgodnym z zapisami 

przedmiotowej umowy. 

 

44. XXXVIII/355/2018 z 

dn. 27.04.2018 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy 

Prószków do realizacji projektu 

pn. „Bliżej rodziny i dziecka – 

wsparcie rodzin przeżywających 

problemy opiekuńczo - 

wychowawcze oraz wsparcie 

pieczy zastępczej – II edycja” w 

ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 Oś 

priorytetowa VIII Integracja 

Społeczna, współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego, jako Partner 

Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Opolu. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

45. XXXVIII/356/2018 z 

dn. 27.04.2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Prószków na rok kalendarzowy 

2018. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz. 

Urz. Woj. Op. Ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Op. z dn. 10.05.2018 r. poz. 1494. 

 

46. XXXVIII/357/2018 z 

dn. 27.04.2018 r. 

w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowej z 

budżetu gminy Prószków na 

zadania służące ochronie 

powietrza, polegające na trwałej 

zmianie ogrzewania węglowego 

na proekologiczne. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 08.05.2018 r. poz. 1429. 

Do Urzędu Miejskiego w Prószkowie 

wpłynęły 22 wnioski. Dwa wnioski 

odrzucono ze względu na braki 

formalne. Dwa wnioski zostały 

wycofane przez wnioskodawców z 

powodu braków środków finansowych 

na realizację zadania. W rezultacie 

podpisano 18 umów dotacji z czego 

jeden z beneficjentów nie zrealizował 

zadania. 
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Pełną kwotę dotacji tj. 6.000,00 zł 

wykorzystało 16 dotowanych. 

Ogólna kwota udzielonych dotacji 

wyniosła 100.410,00 zł. 

W wyniku przeprowadzonych zadań 

zlikwidowano łącznie 17 palenisk i 

kotłowni opalanych węglem. 

 

47. XXXIX/360/2018 z dn. 

23.05.2018 r. 

w sprawie zasięgnięcia opinii 

jednostek pomocniczych gminy 

Prószków. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

48. XXXIX/361/2018 z dn. 

23.05.2018 r. 

w sprawie przyjęcia projektu 

Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Prószków w celu 

przekazania go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

W ramach realizacji uchwały przesłano 

pismem z dnia 05.06.2018 r. wniosek o 

wydanie opinii do Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie gminy Prószków w 

celu przekazania go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu do PGW 

Wody Polskie Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Gliwicach. W odpowiedzi na 

powyższe pismo w dniu 08.08.2018 r. do 

Urzędu Miejskiego w Prószkowie 

wpłynęło postanowienie Dyrektora 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Gliwicach zawierające opinię do 

Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Prószków w celu przekazania go 

do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu. W związku z otrzymaną 

opinią w dniu 09.08.2018 r. zostało 

skierowane do Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

pismo z załączoną przedmiotową opinią 

oraz z prośbą o uwzględnienie uwag 

zawartych w opinii do Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie gminy Prószków w 

celu przekazania go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu. 

 

49. XXXIX/362/2018 z dn. 

23.05.2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy 

Prószków na rok kalendarzowy 

2018. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz. 

Urz. Woj. Op. Ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Op. z dn. 05.06.2018 r. poz. 1663. 
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50. XXXIX/363/2018 z dn. 

23.05.2018 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

 

51. XL/364/2018 z dn. 

03.07.2018 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia o 

sposobie rozpatrzenia 

nieuwzględnionej uwagi, złożonej 

do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Prószków. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

52. XL/365/2018 z dn. 

03.07.2018 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia o 

sposobie rozpatrzenia 

nieuwzględnionej uwagi, złożonej 

do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Prószków. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

53. XL/366/2018 z dn. 

03.07.2018 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia o 

sposobie rozpatrzenia 

nieuwzględnionej uwagi, złożonej 

do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Prószków. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

54. XL/367/2018 z dn. 

03.07.2018 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia o 

sposobie rozpatrzenia 

nieuwzględnionej uwagi, złożonej 

do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Prószków. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

55. XL/368/2018 z dn. 

03.07.2018 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Prószków. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 19.07.2018 r. poz. 2191. 

56. XL/369/2018 z dn. 

03.07.2018 r. 

w sprawie opłaty targowej. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 16.07.2018 r. poz. 2158. 

W 2018 r. dochód z opłaty targowej 

wyniósł 1.720,00 zł. Czynności 

inkasentów wykonywały 3 osoby, 

którym wypłacono wynagrodzenie w 

łącznej wysokości 171,00 zł. Wszyscy 

inkasenci rozliczyli opłatę targową w 

terminie wyznaczonym w uchwale. 

57. XL/370/2018 z dn. 

03.07.2018 r. 

w sprawie zasad usytuowania na 

terenie gminy Prószków miejsc 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 
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sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 16.07.2018 r. poz. 2159. 

 

58. XL/371/2018 z dn. 

03.07.2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie 

gminy Prószków. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 16.07.2018 r. poz. 2160. 

 

59. XL/372/2018 z dn. 

03.07.2018 r. 

w sprawie przekazania środków 

finansowych na Fundusz 

Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

Przekazano na rzecz Funduszu Wsparcia 

Państwowej Straży Pożarnej kwotę 

10.000,00 zł, zgodnie z umową z dnia 

31.07.2018 r. 

 

60. XL/373/2018 z dn. 

03.07.2018 r. 

w sprawie udzielenia dotacji na 

prace konserwatorskie, 

restauratorskie oraz roboty 

budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, 

położonym na obszarze gminy 

Prószków. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

Przyznano parafii Rzymskokatolickiej 

pw. św. Trójcy Św. w Boguszycach 

dotację w kwocie 50.000 zł na 

dofinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich oraz robót 

budowlanych w kościele pw. Trójcy Św. 

w Boguszycach. 

Dotacja została przekazana na 

podstawie zawartej z Parafią umowy 

udzielenia dotacji nr 

RO.0008.3.2018.ORM. Termin 

realizacji  ustalono od 16 maja 2018 r. 

do 30 listopada 2018 r. Zadanie zostało 

zrealizowane w zakresie oraz terminie 

zgodnym z zapisami przedmiotowej 

umowy. 

 

61. XL/374/2018 z dn. 

03.07.2018 r. 

w sprawie przeznaczenia mienia 

oraz przejęcia należności i 

zobowiązań Publicznego 

Gimnazjum im. Ks. Hugo 

Kwiotka w Prószkowie przez 

Publiczną Szkołę Podstawową im. 

Bronisława Koraszewskiego w 

Prószkowie. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

Przejęcie mienia nastąpiło na podstawie 

protokołu zdawczo-odbiorczego.  

62. XL/375/2018 z dn. 

03.07.2018 r. 

w sprawie pomnika przyrody – 

alei drzew stanowiących szpaler 

po obu stronach drogi 

wojewódzkiej nr 414 Opole – 

Lubrza. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 16.07.2018 r. poz. 2161. 

 

63. XL/376/2018 z dn. 

03.07.2018 r. 

w sprawie zmiany przebiegu ulicy 

Sosnowej w miejscowości Górki. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 
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Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 16.07.2018 r. poz. 2162. 

Uchwałę wraz z załącznikiem 

graficznym  przesłano do Urzędu 

Statystycznego w Opolu oraz do 

Starostwa Powiatowego w Opolu do 

wydziału Geodezji i Kartografii 

Ewidencji Gruntów i Budynków, oraz 

do referatu w Urzędzie Miejskim w 

Prószkowie, który zajmuje się 

nadawaniem numeracji porządkowej 

nieruchomościom. 

 

64. XL/377/2018 z dn. 

03.07.2018 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy na 

terenie miejscowości Górki. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 16.07.2018 r. poz. 2163. 

Uchwałę wraz z załącznikiem 

graficznym przesłano do Urzędu 

Statystycznego w Opolu oraz do 

Starostwa Powiatowego w Opolu do 

wydziału Geodezji i Kartografii 

Ewidencji Gruntów i Budynków, oraz 

do referatu w Urzędzie Miejskim w 

Prószkowie, który zajmuje się 

nadawaniem numeracji porządkowej 

nieruchomościom. 

 

65. XL/378/2018 z dn. 

03.07.2018 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości 

Górki. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 16.07.2018 r. poz. 2164. 

Uchwałę wraz z załącznikiem 

graficznym przesłano do Urzędu 

Statystycznego w Opolu oraz do 

Starostwa Powiatowego w Opolu do 

wydziału Geodezji i Kartografii 

Ewidencji Gruntów i Budynków, oraz 

do referatu w Urzędzie Miejskim w 

Prószkowie, który zajmuje się 

nadawaniem numeracji porządkowej 

nieruchomościom. 

 

66. XL/379/2018 z dn. 

03.07.2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy 

Prószków na rok kalendarzowy 

2018. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz. 

Urz. Woj. Op. Ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Op. z dn. 16.07.2018 r. poz. 2165. 

 

67. XL/380/2018 z dn. 

03.07.2018 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 
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68. XLII/381/2018 z dn. 

14.09.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady 

Miejskiej w Prószkowie w sprawie 

wspólnej obsługi 

administracyjnej, finansowej i 

organizacyjnej jednostek 

organizacyjnych Gminy 

Prószków. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

69. XLII/382/2018 z dn. 

14.09.2018 r. 

w sprawie utworzenia odrębnego 

obwodu głosowania w wyborach 

organów jednostek samorządu 

terytorialnego zarządzonych na 

dzień 21 października 2018 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz. 

Urz. Woj. Op. Ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Op. z dn. 24.09.2018 r. poz. 2575. 

Przekazano odpowiednio Wojewodzie 

Opolskiemu oraz Komisarzowi 

Wyborczemu w Opolu. 

 

70. XLII/383/2018 z dn. 

14.09.2018 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji 

zadania pn. „Z kaprysem” i 

Gminną Orkiestrą Dętą Prószków 

szanujemy seniorów oraz 

rozwijamy dzieci i młodzież w 

ramach II edycji 

Marszałkowskiego Budżetu 

Obywatelskiego Województwa 

Opolskiego. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

71. XLII/384/2018 z dn. 

14.09.2018 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości 

Górki. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 25.09.2018 r. poz. 2595. 

Uchwałę wraz z załącznikiem 

graficznym  przesłano do Urzędu 

Statystycznego w Opolu oraz do 

Starostwa Powiatowego w Opolu do 

wydziału Geodezji i Kartografii 

Ewidencji Gruntów i Budynków, oraz 

do referatu w Urzędzie Miejskim w 

Prószkowie, który zajmuje się 

nadawaniem numeracji porządkowej 

nieruchomościom. 

 

72. XLII/385/2018 z dn. 

14.09.2018 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości 

Górki. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 25.09.2018 r. poz. 2596. 

Uchwałę wraz z załącznikiem 

graficznym  przesłano do Urzędu 

Statystycznego w Opolu oraz do 

Starostwa Powiatowego w Opolu do 
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wydziału Geodezji i Kartografii 

Ewidencji Gruntów i Budynków, oraz 

do referatu w Urzędzie Miejskim w 

Prószkowie, który zajmuje się 

nadawaniem numeracji porządkowej 

nieruchomościom. 

 

73. XLII/386/2018 z dn. 

14.09.2018 r. 

w sprawie przyjęcia przez Gminę 

Prószków wykonania projektu 

budowlano- wykonawczego dla 

zadania pn.: „Budowa chodnika w 

pasie drogowym drogi 

wojewódzkiej nr 414 w m. 

Złotniki”. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

W dniu 15.10.2018 r zostało zawarte 

Porozumienie w sprawie powierzenia 

Gminie Prószków wykonania projektu 

budowlano-wykonawczego dla zadania 

pn.: „Budowa chodnika w pasie 

drogowym drogi wojewódzkiej nr 414 

w m. Złotniki”. 

 

74. XLII/387/2018 z dn. 

14.09.2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy 

Prószków na rok kalendarzowy 

2018. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz. 

Urz. Woj. Op. Ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Op. z dn. 01.10.2018 r. poz. 2660. 

 

75. XLII/388/2018 z dn. 

14.09.2018 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

 

76. XLII/389/2018 z dn. 

14.09.2018 r. 

w sprawie udzielenia dotacji z 

budżetu Gminy Prószków dla 

jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Źlinicach - 

Boguszycach. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

Przekazano dotację w wysokości 2.500 

zł na podstawie umowy nr 

RO.5541.5.2018.OR z dnia 17.09.2018 

r. 

77. XLIII/390/2018 z dn. 

28.09.2018 r. 

w sprawie w sprawie aktualności 

studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania 

przestrzennego w gminie 

Prószków. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

78. XLIII/392/2018 z dn. 

28.09.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie określenia zasad 

wyznaczania składu oraz zasad 

działania Komitetu Rewitalizacji. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

79. XLIII/393/2018 z dn. 

28.09.2018 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości 

Zimnice Wielkie. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 09.10.2018 r. poz. 2770. 

Uchwałę wraz z załącznikiem 

graficznym  przesłano do Urzędu 
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Statystycznego w Opolu oraz do 

Starostwa Powiatowego w Opolu do 

wydziału Geodezji i Kartografii 

Ewidencji Gruntów i Budynków, oraz 

do referatu w Urzędzie Miejskim w 

Prószkowie, który zajmuje się 

nadawaniem numeracji porządkowej 

nieruchomościom. 

 

80. XLIII/394/2018 z dn. 

28.09.2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Prószków na rok kalendarzowy 

2018. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz. 

Urz. Woj. Op. Ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Op. z dn. 15.10.2018 r. poz. 2817. 

 

81. XLIII/395/2018 z dn. 

28.09.2018 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu 

dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Prószków. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 15.10.2018 r. poz. 2818. 

 

82. XLIII/397/2018 z dn. 

28.09.2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr 

XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w 

Prószkowie z dnia 23 marca 2004 

r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Prószków. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 08.10.2018 r. poz. 2755. 

 

83. XLIII/398/2018 z dn. 

28.09.2018 r. 

w sprawie przystąpienia do 

procedury zmiany granic 

administracyjnych jednostek 

pomocniczych gminy Prószków 

oraz przeprowadzenia konsultacji. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

Na podstawie uchwały przeprowadzono 

konsultacje społeczne z mieszkańcami 

sołectwa Chrzowice oraz sołectwa 

Folwark w sprawie proponowanej 

zmiany granic Gminy Prószków. 

 

84. XLIV/399/2018 z dn. 

17.10.2018 r. 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Prószków. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

Została zawarta umowa pomiędzy 

Gminą Prószków, a Wykonawcą, na 

wykonanie Zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Prószków. 

 

85. XLIV/400/2018 z dn. 

17.10.2018 r. 

w sprawie określenia 

szczegółowych zasad wnoszenia 

inicjatyw obywatelskich, zasad 

tworzenia komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, zasad 

promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych i formalnych 

wymogów, jakim muszą 

odpowiadać składane projekty. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 29.10.2018 r. poz. 2977. 

W 2018 r. organ wykonawczy gminy 

zaopiniował 0 projektów uchwał, 

przedłożonych mu przez 

Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
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86. XLIV/401/2018 z dn. 

17.10.2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Prószków na rok kalendarzowy 

2018. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz. 

Urz. Woj. Op. Ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Op. z dn. 31.10.2018 r. poz. 3031. 

 

87. XLIV/402/2018 z dn. 

17.10.2018 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

 

88. XLIV/403/2018 z dn. 

17.10.2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia ponownie 

uchwalonego wniosku sołectwa 

Nowa Kuźnia w sprawie 

przeznaczenia środków z 

funduszu sołeckiego na rok 2019. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

89. I/4/2018 z dn. 

21.11.2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Prószków na rok kalendarzowy 

2018.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia  

 

90. II/15/2018 z dn. 

30.11.2018 r. 

w sprawie uchwalenia Programu 

Współpracy Gminy Prószków z 

organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami określonymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2019. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

91. II/16/2018 z dn. 

30.11.2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr 

XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w 

Prószkowie z dnia 23 marca 

2004r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Prószków. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 12.12.2018 r. poz. 3459. 

92. II/17/2018 z dn. 

30.11.2018 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie 

gminy Prószków. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. 

Woj. Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 

Op. z dn. 12.12.2018 r. poz. 3460. 

Zawarto następujące umowy nr: 

 RG.272.2.2019.KRG - „Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów od 

właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu Gminy 

Prószków oraz prowadzenie Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Prószkowie”, 

 RG.7021.1.2019.BN - Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów 

komunalnych w roku 2019, 

 RG.7021.2.2019.BN – 1. Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów od 

właścicieli nieruchomości 
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zamieszkałych z terenu Gminy 

Prószków 2. Odbiór i 

zagospodarowanie  odpadów  

worków/ kontenerów w zakresie 

świadczenia usług dodatkowych, o 

których mowa w art. 6r ust. 4 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 

1454),  na podstawie Uchwały Nr 

XIX/139/2016 Rady Miejskiej w 

Prószkowie z dnia 21 czerwca 2016 

r.  w sprawie określenia rodzaju 

dodatkowych usług świadczonych 

przez Gminę Prószków w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów 

oraz wysokości cen za te usługi (Dz. 

Urz. Woj. Opolskiego 2016.1429) 3. 

Prowadzenie  Punktu  Selektywnej 

Zbiórki  Odpadów  Komunalnych w  

Prószkowie przy ul.  Daszyńskiego 

13a, rozumiane jako obsługa, wywóz 

i zagospodarowanie zebranych 

odpadów komunalnych, 

 RG.7021.3.2019.BN - Wywóz i 

zagospodarowanie odpadów 

komunalnych znajdujących się w 

Złotnikach, działka nr 253, 

 RG.7021.4.2019.BN - Wywóz i 

zagospodarowanie odpadów 

komunalnych znajdujących się w 

Ligocie Prószkowskiej na działce nr 

422/1, 

 RG.7021.5.2019.BN - Wywóz i 

zagospodarowanie odpadów 

komunalnych - znajdujących się w 

Złotnikach, działka nr 269, 

 RG.7021.6.2019.BN - Wywóz i 

zagospodarowanie odpadów 

komunalnych znajdujących się w 

Prószkowie za sklepem Centro, 

 RG.7021.7.2019.BN - Wywóz i 

zagospodarowanie odpadów 

komunalnych znajdujących się w 

Zimnicach Małych, działka nr 179/1. 
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93. II/18/2018 z dn. 

30.11.2018 r. 

w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w szczególności 

częstotliwość odbierania odpadów 

komunalnych od właściciela 

nieruchomości i sposób 

świadczenia usług przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. 

Woj. Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 

Op. z dn. 12.12.2018 r. poz. 3461. 

Zawarto z Gminnym Przedsiębiorstwem 

Wielobranżowym umowę nr 

RG.272.2.2019.KRG. 

94. II/19/2018 z dn. 

30.11.2018 r. 

w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego 

uprawniającego do uzyskania 

wsparcia w zakresie dożywiania w 

formie świadczenia pieniężnego 

na zakup posiłku lub żywności w 

ramach wieloletniego rządowego 

programu ,,Posiłek w szkole i 

domu” na lata 2019-2023. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 12.12.2018 r. poz. 3462. 

95. II/20/2018 z dn. 

30.11.2018 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków na pomoc za 

świadczenia w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów 

żywnościowych w ramach 

wieloletniego rządowego 

programu ,,Posiłek w szkole i 

domu” na lata 2019-2023. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 12.12.2018 r. poz. 3463. 

96. II/21/2018 z dn. 

30.11.2018 r. 

w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 

2019. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

97. II/22/2018 z dn. 

30.11.2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Prószków na rok kalendarzowy 

2018. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz. 

Urz. Woj. Op. Ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Op. z dn. 18.12.2018 r. poz. 3572. 

 

98. II/23/2018 z dn. 

30.11.2018 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 
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99. III/24/2018 z dn. 

21.12.2018 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

 

100. III/25/2018 z dn. 

21.12.2018 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Prószków na rok 

kalendarzowy 2019 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

1.01.2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dz. 

Urz. Woj. Op. Ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Op. z dn. 14.01.2019 r. poz. 221. 

 

101. III/26/2018 z dn. 

21.12.2018 r. 

w sprawie określenia kryteriów 

obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego i 

postępowania uzupełniającego do 

przedszkoli publicznych 

prowadzonych przez Gminę 

Prószków, liczbę punktów 

możliwych do uzyskania za 

poszczególne kryteria oraz 

dokumenty potwierdzające 

spełnianie tych kryteriów. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 31.12.2018 r. poz. 3765. 

102. III/28/2018 z dn. 

21.12.2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr 

XXXVIII/357/2018 Rady 

Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 

kwietnia 2018 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji 

celowej z budżetu gminy 

Prószków na zadania służące 

ochronie powietrza polegające na 

trwałej zmianie ogrzewania 

węglowego na proekologiczne. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 31.12.2018 r. poz. 3766. 

103. III/29/2018 z dn. 

21.12.2018 r. 

w sprawie określenia górnych 

stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za 

usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych oraz w 

zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 31.12.2018 r. poz. 3767. 

104. III/30/2018 z dn. 

21.12.2018 r. 

w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Prószków na lata 

2019 – 2024. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 31.12.2018 r. poz. 3768. 

 

105. III/31/2018 z dn. 

21.12.2018 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Op. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. z 

dn. 31.12.2018 r. poz. 3769. 
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106. III/32/2018 z dn. 

21.12.2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Prószków na rok kalendarzowy 

2018. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz. 

Urz. Woj. Op. Ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Op. z dn. 14.01.2019 r. poz. 222. 

 

107 III/33/2018 z dn. 

21.12.2018 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

 

108. III/34/2018 z dn. 

21.12.2018 r. 

w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków, które nie wygasają z 

końcem roku budżetowego 2018. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

IX. Podsumowanie. 

Gmina Prószków, chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, musi stawić czoła trudnemu 

wyzwaniu poprawy warunków życia. Pod tym hasłem kryje się wiele zagadnień związanych 

z zamieszkiwaniem, wypoczynkiem, rekreacją, infrastrukturą, dbaniem o środowisko 

naturalne, pielęgnowaniem tradycji i kultury lokalnej, stymulowaniem rozwoju 

społecznego, podniesieniem atrakcyjności gminy jako miejsca, gdzie można spędzać wolny 

czas. Równolegle ze wzmacnianiem potencjału społecznego i gospodarczego gminy 

konieczne jest wykazanie dbałości o zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb mieszkańców. 

W 2018 r. zrealizowaliśmy kolejne zadania w ramach funduszu sołeckiego, co stanowi 

zachętę dla mieszkańców do włączania się w życie gminy i tworzenia społeczeństwa 

obywatelskiego. Krok po kroku zagospodarowywane są miejsca, które wcześniej były 

zaniedbane lub po prostu nie były dostatecznie wykorzystane. Dzięki temu w wioskach 

powstają atrakcyjne skwery, parki, miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu itp.  

Na terenie gminy Prószków dzieje się wiele, aby być na bieżąco, zachęcamy do odwiedzania 

stron internetowych prowadzonych przez Urząd Gminy Prószków www.proszkow.pl 

i www.bip.proszkow.pl oraz śledzenia naszego profilu na facebooku. Z każdą informacją 

staramy się dotrzeć do mieszkańców za pośrednictwem sieci Internet oraz tablic ogłoszeń 

w naszych sołectwach i urzędzie.  

Roku 2018 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale również 

należy postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem wykonano w nim 

nowe plany i koncepcje na kolejne lata. 

W 2018 roku rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które są w trakcie 

realizacji czy też będą realizowane w kolejnych latach. Działamy w sposób przemyślany, 

strategiczny, skupiając się na maksymalnym czerpaniu środków ze źródeł zewnętrznych, co 

skutkuje wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw.  

Rok 2018 należy postrzegać jako efekt wcześniejszych naszych działań oraz początek 

i punkt wyjścia kolejnych. Wśród priorytetów są projekty twarde – infrastrukturalne jak 

również miękkie – społeczne. Działaniom towarzyszy kontekst proekologiczny, wagę 

przywiązujemy do edukowania, wspierania przedsiębiorczości, oferty kulturalnej 

i wszelkich innych wskazanych aspektów, warunkujących harmonijny rozwój gminy. 

Gminy przyjaznej mieszkańcom, przyjezdnym, docenianego na zewnątrz, stawianego za 
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wzór np. w pozyskiwaniu funduszy. Kierunek, który obraliśmy, który wyraźnie 

odzwierciedla ten Raport, będziemy konsekwentnie kontynuować. 


