
RO.0002.13.2019.ORM                                                   Prószków, 22.08.2019 r. 

 

 

Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 

Sala konferencyjna Nadleśnictwa Prószków  

ul. Opolska 11 

30 sierpień 2019 r., godz. 9.00 

 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany Uchwały nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w 

sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 

miasta Prószkowa na rok 2019 oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019 (druk nr 82),  

2) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydacie  

na ławnika (druk nr 83), 

3) zmiany uchwały w sprawie  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

na rok budżetowy 2019 (druk nr 84), 

4) ustalenia regulaminu określającego  wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Gminę Prószków (druk nr 85), 

5) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019 (druk nr 86), 

6) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków (druk nr 87). 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 

5. Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 19 sierpnia 2019 r. przekazujące skargę na uchwałę  

 Rady Miejskiej w Prószkowie nr XLIII/395/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie  

uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Prószków.     

6. Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 19 sierpnia 2019 r. przekazujące skargę na uchwałę  

nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków. 

7. Dyskusja i wolne wnioski. 

8. Zakończenie obrad.   

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Prószkowie 

/-/ 

Lucjan Dzumla 

 



                                                                                                    
Druk nr 82    

Projekt z dnia 21.08.2019 r. 
 

 

UCHWAŁA NR…………… 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 
z dnia……………… 

 
w sprawie zmiany Uchwały nr  XI/74/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019 oraz określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa  

na rok 2019 
 

 

 
 Na podstawie art. 5a ust. 2, ust. 3 i ust. 7 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), Rada Miejska w Prószkowie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W Uchwale nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 czerwca 2019r.  

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 

miasta Prószkowa na rok 2019 oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu 
Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019r. poz. 2349) zmienia 

się treść § 3 ust. 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Prószkowa na rok 2019 stanowiącego 
załącznik do Uchwały, który otrzymuje brzmienie: 

 

„5. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być zgłaszane zadania:  
1) które są sprzeczne z obowiązującymi w gminie Prószków planami, politykami, 

programami i strategiami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania 

przestrzennego i innymi uchwałami Rady Miejskiej; 

2) których koszt przekracza kwotę, o której mowa w § 2 Uchwały; 

3) dla których Wnioskodawca nie określił lokalizacji w przypadku zadań o charakterze 

inwestycyjnym; 

4) o charakterze komercyjnym; 

5) realizowane na obiektach gminnych jednostek organizacyjnych, jeżeli mają charakter 

inwestycyjny; 

6) polegające na zakupie nieruchomości.” 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków. 

 
 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 
Uzasadnienie 

 

do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XI/74/2019 Rady Miejskiej  
w Prószkowie z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 
2019 oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego 

miasta Prószkowa na rok 2019  

  
  

Przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.,  
poz. 506 z późn. zm.) przewidują szczególną formę konsultacji z mieszkańcami jaką stanowi budżet 

obywatelski, wskazując jednocześnie, że zarówno określenie zasad i trybu przeprowadzania budżetu 
obywatelskiego jako szczególnej formy konsultacji z mieszkańcami gminy, jak również wymagań, jakie 

powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, stanowi kompetencję organu stanowiącego.  

W dniu 24 czerwca 2019r. Rada Miejska w Prószkowie podjęła uchwałę nr XI/74/2019 w sprawie 
ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta 

Prószkowa na rok 2019 oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu 
Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019. Celem doprecyzowania i dostosowania zapisów 

wskazanej powyżej uchwały do ram delegacji ustawowej wynikającej z art. 5a ust. 7 ustawy  

o samorządzie gminnym, przedkłada się przedmiotowy projekt uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



                                                                                                  
Druk nr 83    

Projekt z dnia 21.08.2019 r. 
 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia .................... 2019 r. 

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji 

o kandydacie na ławnika 

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

jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. 1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydacie  

na ławnika zgłoszonym w wyborach na kadencję od 2020 r. do 2023 r. w trybie art. 162 § 9 ustawy 

z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. Pani Dominice Smuk-Szewczyk. 

2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie do przesłania Komendantowi 

Wojewódzkiemu Policji w Opolu łącznie z uchwałą, danych osobowych kandydata na ławnika, 

o którym mowa w ust. 1, w zakresie objętym treścią §2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2012r. w sprawie sporządzenia informacji o kandydacie do objęcia 

stanowiska sędziowskiego (Dz. U. z 2012r. poz. 332).  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Prószkowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



Uzasadnienie. 

Prezes Sądu Okręgowego w Opolu pismem z dnia 23 maja 2019 r. poinformował o ustalonej dla 

gminy Prószków liczbie ławników  na kadencję 2020 -2023: 

- dla potrzeb Sądu Rejonowego w Opolu – 4 ławników, w tym do orzekania w sprawach z 

zakresu prawa pracy – 2 ławników, 

- dla potrzeb Sądu Okręgowego w Opolu – 1 ławnik, w tym do orzekania w sprawach z 

zakresu prawa pracy – 0 ławników. 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upłynął dnia 30 czerwca 2019 r. Do Rady Miejskiej 

w Prószkowie wpłynęło zgłoszenie 1 kandydata, przekazane przez Prezesa Sądu Okręgowego w 

Opolu.  

Zgodnie z art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) „Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego 

Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje 

o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji 

o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



                                                                                                
Druk nr  84   

   Projekt z dnia 19.08.2019 r.  

 
Uchwała nr …./2019 

Rady Miejskiej w Prószkowie 
z dnia …. sierpnia 2019 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie  planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019. 
 
 

Na podstawie art. 70a ust.1  w związku z art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia                       
1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j Dz. U. z 2018r. poz. 967 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. 
zm.) oraz § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  18 stycznia 2019 r.                       
w sprawie  dofinansowania  doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r.,                         
poz. 136),  Rada Miejska   w Prószkowie uchwala,  co następuje: 

 
§ 1 

W planie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy                         
2019, stanowiący załącznik do uchwały Nr V/42/2019 Rady Miejskiej  w Prószkowie                                        
z  dnia  1 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na rok budżetowy 2019 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
 
„3. Uwzględniając wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli w 2019 roku dofinansowuje się                   
następujące specjalności i  formy doskonalenia nauczycieli  prowadzonych przez uczelnie: 

1) bibliotekoznawstwo - studia podyplomowe ( zaoczne), 

2) surdopedagogika - studia podyplomowe ( zaoczne), 

3) doradztwo  zawodowe  - studia podyplomowe ( zaoczne), 

4) edukacja dla  bezpieczeństwa - studia podyplomowe ( zaoczne), 

5) wiedza o społeczeństwie - studia podyplomowe ( zaoczne), 

6) geografia - studia podyplomowe ( zaoczne), 

7) metodyka nauczania języka  angielskiego - kurs kwalifikacyjny, 

8) nauczanie religii w przedszkolu – kurs kwalifikacyjny, 

9) pedagogika specjalna - studia podyplomowe) .”  

 
§ 2 

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



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

do uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli  

na rok budżetowy 2019. 
 

Zgodnie z  zapisem art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, w budżetach organów  
prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli,.  

Od 1 stycznia 2019r. sposób podziału  wyodrębnionych środków określa  
rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. (Dz.U. z 2019 r poz.136). 

 
 Zgodnie w/w rozporządzeniem organ prowadzący szkoły biorąc pod uwagę wnioski 

dyrektorów szkół ustala plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego na dany rok 
budżetowy, który uwzględnia plany szkolne w tym zakresie oraz  corocznie ustala                               
w porozumieniu z dyrektorami szkół   maksymalną kwotę dofinansowania opłat  oraz 
specjalności  i formy  kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie na które 
dofinansowanie jest udzielane. 
 

Na  uzasadniony wniosek Dyrektorów PSP w Prószkowie oraz PSP w Złotnikach                     

dokonano zmiany uchwały Nr V/42/2019r  Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia  w sprawie                    

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 

budżetowy 2019    poprzez   dodanie w pkt 3  załącznika do uchwały (tj.  w wykazie 

specjalności i form doskonalenia nauczycieli  prowadzonych przez uczelnie) pkt 9. „ 

kształcenie specjalne – (studia podyplomowe).” 

 
Zaproponowana zmiana  uchwały nie powoduje zwiększenia planu finansowego 

szkoły. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



                                                                                                
Druk nr  85   

   Projekt z dnia 20.08.2019 r. 

 
 

UCHWAŁA  NR   ………….. /2019 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 30 sierpnia 2019 r. 
 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego  wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków:  za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 

oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw                       

w szkołach i przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Prószków. 
   
 

 Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy                       
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm) 
oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U.                    
z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.), po uzgodnieniu  ze związkami zawodowymi,  Rada 
Miejska w Prószkowie uchwala,  co następuje: 
 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
 

§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych w szkołach 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków. 
 

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 
 

§ 2.1. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany nauczycielom na warunkach                          
i w wysokości (stawki dodatków) określonych na podstawie art. 33 ust. 1 Kary 
Nauczyciela. 

2. Zasady zaliczania okresów zatrudnienia oraz okresów do dodatku za 
wysługę lat określa rozporządzenie wydane na podstawie art. 33 ust. 3 Karty 
Nauczyciela. 

DODATEK MOTYWACYJNY. 
 

§ 3.1. Nauczycielowi, w zależności od osiąganych wyników w pracy, może 
być przyznany dodatek motywacyjny. Dodatek motywacyjny nie ma charakteru 
roszczeniowego, a jego wysokość zależy od jakości i liczby poziomu zrealizowanych 
wymogów określonych w  § 3 ust. 2 i § 4 niniejszej uchwały. 

2. Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego bierze się pod uwagę:                                                     

1) uzyskiwane osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w tym :                                         



a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz 

warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-

wychowawczych, wyników klasyfikacji lub promocji, efektów 

sprawdzianów albo sukcesów w konkursach, olimpiadach  itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych, 

c) dobre  rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, 

d) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia/uczniów, 

e) nowatorskie przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom wśród 

dzieci i młodzieży, 

f) wzbogacanie swojego warsztatu pracy, 

g) wprowadzanie  nowych  metod nauczania, 

h) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych  pomocy 

dydaktycznych oraz innych urządzeń, 

2)  zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42                     
       ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, tj.: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych lub 

przedszkolnych, 

b) udział w komisjach i zespołach przedmiotowych i innych komisjach, 

c) opieka nad  samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami   

uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz przejawianie innych form 

aktywności    w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły lub 

przedszkola, 

3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami                            

 w procesie kształcenia i wychowania, 

4) realizację w szkole (przedszkolu) zadań edukacyjnych, wynikających z 

przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizacji lokalnej 

polityki oświatowej, w tym realizacji zadań i podejmowanych inicjatyw 

istotnie zwiększających udział i rolę szkoły (przedszkola) w środowisku 

lokalnym. 

 



§ 4. Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół oraz 
przedszkoli,  dodatkowo bierze się pod uwagę: 

1) skuteczne zarządzanie szkołą lub przedszkolem, zapewniające ciągły 

rozwój i doskonalenie jakości jej pracy, 

2) właściwa współpracę z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę 

lub przedszkole, 

3) pozyskiwanie środków pozabudżetowych, 

4) właściwe gospodarowanie powierzonym mieniem, 

5) organizowanie pracy szkoły lub przedszkola zapewniające bezpieczne                                

i higieniczne warunki pracy uczniów oraz pracowników szkoły, 

6) umiejętne rozwiązywanie znaczących problemów szkoły lub 

przedszkola, 

7) właściwe realizowanie polityki kadrowej ukierunkowanej na 

doskonalenie nauczycieli oraz tworzenie właściwej atmosfery pracy, 

8) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie tworzenia 

wizerunku szkoły lub przedszkola w środowisku i współdziałanie na 

rzecz rozwoju gminnej oświaty,  

9) promocja szkoły lub przedszkola na zewnątrz, 

10) osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze uczniów szkoły, 

 
§ 5.1  Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony.  

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli szkół i przedszkoli                             
w ramach posiadanych środków ustala dyrektor, a dla dyrektora Burmistrz 
Prószkowa. 

3. Indywidualnie przyznana kwota dodatku motywacyjnego dla  nauczyciela nie 
może być niższa niż 2% i wyższa niż 50%  stawki wynagrodzenia zasadniczego, 
wynikającego z osobistego zaszeregowania. 

4. Indywidualnie przyznana kwota dodatku motywacyjnego dla  dyrektora   nie 
może być niższa niż 10 % i wyższa niż 70% stawki wynagrodzenia zasadniczego, 
wynikającego z osobistego zaszeregowania. 
 

DODATEK   FUNKCYJNY 

 

§ 6. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania 
odpowiedniego stanowiska kierowniczego lub wykonywania zadań, za które 
przysługuje dodatek. 

 



§ 7. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub  
wicedyrektora szkoły, przedszkola lub inne stanowisko kierownicze przewidziane                                 
w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej                              
w poniższej tabeli: 
 

 
L p. 

 
Typ szkół 

 
Kwota dodatku w 

zł 
 

 
1. 

Przedszkola: 
a)  dyrektor przedszkola jednooddziałowego 
b)  dyrektor przedszkola 2 oddziałowego  
c)   dyrektor przedszkola 3 oddziałowego i więcej  

 
500- 1000 
500-1300 
600- 1500 

 

 
2. 

Szkoły podstawowe, w tym zespoły szkolno -
przedszkolne: 
a) dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów   
b) dyrektor szkoły liczącej od 9 do 11 oddziałów  
c) dyrektor szkoły liczącej 12 oddziałów i więcej  
d) wicedyrektor  

 
 

800-1400 
900-1600 
1000-1900 
500-1300 

 

§ 8. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem, przysługuje również 
osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie osoby uprawnionej 
do dodatku, a której ciągła nieobecność przekracza 30 dni kalendarzowych. 

 § 9.1. Nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna stażu nauczyciela 
stażysty w okresie pełnienia funkcji, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości                                 
80 zł   miesięcznie.        

2. Nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna stażu nauczyciela  
kontraktowego, przysługuje w okresie pełnienia funkcji, dodatek funkcyjny                              
w wysokości  60 zł  miesięcznie.  

3. W przypadku sprawowania funkcji opiekuna stażu nad co najmniej 
dwoma nauczycielami, przysługuje jeden łączny dodatek funkcyjny w wysokości                          
90 zł  miesięcznie. 

§ 10. 1. Nauczycielowi  w szkole,  z tytułu powierzenia funkcji 
wychowawstwa klasy, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości  300 zł 
miesięcznie. 

2. Nauczycielowi  w przedszkolu, z tytułu powierzenia funkcji  nauczyciela 
opiekującego się oddziałem przedszkolnym, przysługuje dodatek funkcyjny                             
w wysokości  300 zł miesięcznie. 
 

§ 11. Nauczycielowi sprawującemu funkcję doradcy metodycznego lub 
nauczyciela konsultanta, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 20 – 30% 
jego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.     

  
 

DODATKI  ZA WARUNKI PRACY 
 



§ 12.1. Nauczycielom przysługują dodatki za pracę w trudnych warunkach,                   
o których mowa w § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 
pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.) oraz za pracę wykonywaną                           
w  warunkach uciążliwych, o których mowa w § 9 ww. rozporządzenia, w wysokości 
15 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.                                          

2. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli 
nauczyciel realizuje w warunkach trudnych i uciążliwych cały obowiązujący go 
wymiar zajęć. Dodatki te wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel 
realizuje w warunkach trudnych i uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru 
zajęć lub jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć. 

 
WARUNKI OBLICZANIA I WYPŁACANIA  WYNAGRODZENIA                              

ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW 
 

§ 13.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę 
doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w 
godzinach ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach 
trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin 
ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela. 

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć 
nauczyciela, o której mowa w ust. 1, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy 
lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten 
sposób, że czas zajęć do 0,5 pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną 
godzinę. 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla 
nauczycieli wypłaca się na podstawie zestawień zatwierdzonych przez dyrektora 
szkoły, a dla dyrektora szkoły na podstawie zestawień sporządzonych przez szkołę                         
i  zatwierdzonych przez Burmistrza Prószkowa. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 14.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa 

 
§ 15. Tracą moc: 
1) uchwała  Nr XXIX/243/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 19 marca 

2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego  wysokość stawek                      

i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za  warunki pracy, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe                       

i godziny doraźnych zastępstw  oraz wysokość i szczegółowe zasady  



przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego  

nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Prószków (Dz. Urz.  Woj. Opolskiego Nr  26, poz. 448), 

2) uchwała Nr XXXIV/264/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia                     

28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków:  za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,                      

za  warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw  oraz wysokość i szczegółowe zasady  przyznawania i wypłacania 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego  (Dz. Urz.  Woj. Opolskiego               

poz. 2781 ), 

3) uchwała Nr XLIV/358/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia                                

6 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego  wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków:  za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za  

warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw  oraz wysokość i szczegółowe zasady  przyznawania i wypłacania 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego  (Dz. Urz.  Woj. Opolskiego poz. 

2281). 

   
  § 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
z mocą obowiązującą  od 1 września 2019 r. 

 
 

 
 
 
 
Uzgodnione ze związkami zawodowymi: 
 
- Związek Nauczycielstwa Polskiego  

- NSZZ „Solidarność” 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

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

do projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego  wysokość 
stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków:  za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw  w szkołach prowadzonych przez Gminę Prószków. 
   
  Ustalenia regulaminu określającego  wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za 
warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Prószków i podjęcie w tym zakresie stosownej uchwały 
przez Radę Miejska w Prószkowie uzasadnione  jest koniecznością wprowadzenia 
zmian legislacyjnych.  

Mianowicie, na podstawie art. 76 ustawy z dnia 27 października 2017r.                             
o finansowaniu zadań oświatowych, uchylono art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia                          
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, na mocy którego w regulaminie 
wynagradzania określano warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego dla 
nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Prószków. 

Z kolei, na mocy art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie 
ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, wprowadzona została 
nowa regulacja w art. 34a, która wskazuje minimalna stawkę dodatku funkcyjnego                             
z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy.  

Ponadto, w treści regulaminu wprowadzone zostały uzupełnienia, zmiany 
porządkowe oraz zmiany redakcyjne porządkujące obecny stan prawny. 
Zrezygnowano również z zapisów, które stanowiły  powtórzenia zapisów 
ustawowych i aktów wykonawczych. 
   

W związku z powyższym podjęcie niniejszego projektu uchwały należy uznać 
za zasadne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



                                                                                               
Druk nr  86   

   Projekt z dnia 21.08.2019 r. 
 

      
 

 
UCHWAŁA NR 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 
z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 213, art. 235 oraz art. 236 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869), Rada Miejska  
w Prószkowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

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

1) w planie dochodów, wydatków i przychodów stanowiących załącznik nr 1, 2, 3 do uchwały  
Nr III/25/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków  
na rok kalendarzowy 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 
 

2) w planie wydatków majątkowych wg zadań stanowiącym załącznik nr 9 do uchwały  
Nr III/25/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków  
na rok kalendarzowy 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 
 

W uchwale Nr III/25/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków 
na rok kalendarzowy 2019 § 4 otrzymuje brzmienie : 
”Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 6.480.064,31 zł, który zostanie pokryty  
z przychodów uzyskanych z: 

1) kredytów w wysokości 4.000.000,00 zł  
2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.480.064,31 zł” 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
§ 4 

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

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

Skarbnik Gminy  

Dorota Staniów 

       Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z 30 sierpnia 2019  r. w sprawie zmian 
budżetu Gminy Prószków na  rok kalendarzowy 2019 
 
 
 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 21 grudnia 2018 r. – PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE W UKŁADZIE DZIAŁÓW  
I ROZDZIAŁÓW   

 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 108.057,60 zł, w tym: 
 

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 100.800,00 zł 

Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 100.800,00 zł 

§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 
innych źródeł o kwotę 100.800,00 zł 

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 7.257,60 zł 

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 7.257,60 zł 

§ 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 7.257,60 zł 
 
ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 1.180.715,00 zł, 

w tym: 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.180.715,00 zł 

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami   o kwotę 1.180.715,00 zł 

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.180.715,00 zł 
 
Dokonuje  się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 21 grudnia 2018 r. – PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE DZIAŁÓW  
I ROZDZIAŁÓW   

 
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 115.900,00 zł, w tym: 
Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 100.800,00 zł 

Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 100.800,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 100.800,00 zł, w tym na: 
Wydatki na programy na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt. 2 i 3 o kwotę 100.800,00 zł 

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 6.000,00 zł 

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 6.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.000,00 zł, w tym na: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.000,00 zł 

Dział 855 Rodzina o kwotę 100,00 zł 

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 100,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 100,00 zł, w tym na: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 9.000,00 zł 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 9.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.000,00 zł, w tym na: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.000,00 zł 
 
 
 
ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 167.000,00 zł, w tym: 



Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 122.000,00 zł 

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  o kwotę 3.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 zł, w tym na: 
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł 

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe o kwotę 30.000,00 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.000,00 zł 

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 2.000,00 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł 

Rozdział 85216 Zasiłki stałe o kwotę 10.000,00 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł, w tym na: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00 zł 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 50.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł, w tym na: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.000,00 zł 

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywania o kwotę 5.000,00 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 17.000,00 zł 
1. Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł, w tym na: 
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,00 zł 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.000,00 zł 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.000,00 zł 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 4.000,00 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000,00 zł 

Dział 855 Rodzina o kwotę 32.000,00 zł 

Rozdział 85507 Dzienni opiekunowie o kwotę 15.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł, w tym na: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.000,00 zł 

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 7.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.000,00 zł, w tym na: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.000,00 zł 

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 10.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł, w tym na: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 9.000,00 zł 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 9.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.000,00 zł, w tym na: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.000,00 zł 
 
ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 1.418.396,00 zł, 
w tym: 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.418.396,00 zł 

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami   o kwotę 1.418.396,00 zł 

Wydatki na programy na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt. 2 i 3 o kwotę 1.418.396,00 zł 

 
PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW 

      

Dział Rozdział Nazwa 
Wydatki 

majątkowe 
PLAN 

w tym: 

inwestycje i 
zakupy 

inwestycyjne 

zakup i objęcie 
akcji i 

udziałów 

wydatki na 
programy 

finansowane  
z udziałem 
środków,  
o których 

mowa w art. 5 



ust. 1 pkt 2 i 3 

600   Transport i łączność 1 508 889,00 1 350 889,00 0,00 158 000,00 

  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 188 000,00 30 000,00   158 000,00 

  60014 Drogi publiczne powiatowe 18 389,00 18 389,00     

  60016 Drogi publiczne gminne 1 208 500,00 1 208 500,00     

  60017 Drogi wewnętrzne 94 000,00 94 000,00     

700   Gospodarka mieszkaniowa 431 400,00 431 400,00 0,00 0,00 

  70005 
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 

431 400,00 431 400,00     

754   
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

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

  75405 Komendy powiatowe Policji 90 000,00 90 000,00     

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

  80101 Szkoły podstawowe 35 500,00 35 500,00     

855   Rodzina 4 210 000,00 4 210 000,00 0,00 0,00 

  85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 4 210 000,00 4 210 000,00     

900   
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

2 260 665,00 168 000,00 0,00 2 092 665,00 

  90001 Gospodarka  ściekowa i ochrona wód 8 000,00 8 000,00     

  90005 
Ochrona powietrza atmosferycznego i 
klimatu 

120 000,00 120 000,00     

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 40 000,00 40 000,00     

  90026 
Pozostałe działania związane z 
gospodarką odpadami 

2 092 665,00     2 092 665,00 

921   
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

3 651 902,00 7 000,00 0,00 3 644 902,00 

  92109 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i 
kluby 

3 160 000,00     3 160 000,00 

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

926   Kultura fizyczna 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 

  92605 
Zadania w zakresie kultury fizycznej i 
sportu 

170 000,00 170 000,00     

 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 12 358 356,00 6 462 789,00 0,00 5 895 567,00 

 
Dokonuje  się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 21 grudnia 2018 r. – PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2018 

 
ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 396.838,60 zł 

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 396.838,60 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z 30 sierpnia 2019  r. w sprawie zmian 
budżetu Gminy Prószków na  rok kalendarzowy 2019 
 
 
 

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ  

na 2019 rok 

          

Lp. Nazwa zadania - lokalizacja 
Koszt zadania 
pozostały do 

realizacji 
Nakłady w 2019 roku Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ 11 663 889,00 1 508 889,00   

  Dział 600 rozdz. 60013 8 493 000,00 188 000,00   

1 

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

5 498 000,00 148 000,00 kontynuacja zadania 

2 

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

2 965 000,00 10 000,00 kontynuacja zadania 

3 
Budowa chodnika w pasie drogowym 
drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Złotniki  

30 000,00 30 000,00   

  Dział 600 rozdz. 60014 18 389,00 18 389,00   

3 
Budowa chodnika w ciągu DP Nr 1716 O 
na odc. Od DW 415 do m. Zimnice Małe 

18 389,00 18 389,00 dotacja celowa 

  Dział 600 rozdz. 60016 3 058 500,00 1 208 500,00   

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

3 050 000,00 1 200 000,00 kontynuacja zadania 

2 
Remont drogi gminnej wraz z remontem 
płyty wspornikowej na przepuście w ciągu 
ul. Wiejskiej w Folwarku 

6 000,00 6 000,00   

3 Przebudowa ul.Strażackiej w Przysieczy 2 500,00 2 500,00   

  Dział 600 rozdz. 60017 94 000,00 94 000,00   

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

32 000,00 32 000,00   

2 
Budowa parkingu i chodnika na terenie dz. 
nr 897 

62 000,00 62 000,00   

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 431 400,00 431 400,00   

  Dział 700 rozdz.70005 431 400,00 431 400,00   

1 
Remont budynku położonego w 
Prószkowie, ul. Opolska 10 

400 400,00 400 400,00 kontynuacja zadania 

2 
Budowa wiaty w miejscowości Prószków 
na działce nr 1170/7 

31 000,00 31 000,00   

III. 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

90 000,00 90 000,00   



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

1 

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

90 000,00 90 000,00 

Wpłaty na państwowy 
fundusz celowy na 

dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych 

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

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

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

35 500,00 35 500,00 fundusz sołecki 

IV. RODZINA 4 210 000,00 4 210 000,00   

  Dział 855 rozdz.85505 4 210 000,00 4 210 000,00   

1 Budowa żłobka na terenie Prószkowa 4 210 000,00 4 210 000,00 kontynuacja zadania 

V. GOSPODARKA KOMUNALNA 3 679 061,00 2 260 665,00   

  Dział 900 rozdz. 90001 8 000,00 8 000,00   

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

4 000,00 4 000,00 kontynuacja zadania 

2 
Przebudowa fragmentu sieci kanalizacji 
tłoczonej w miejscowości Prószków na ul. 
Osiedle - dokumentacja techniczna 

4 000,00 4 000,00   

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

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

120 000,00 120 000,00   

  Dział 900 rozdz. 90015 40 000,00 40 000,00   

1 
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy 
Opolskiej w Zimnicach Wielkich 

40 000,00 40 000,00   

  Dział 900 rozdz. 90026 3 511 061,00 2 092 665,00   

1 
Rozbudowa i modernizacja punktu 
selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w Prószkowie 

1 008 801,00 70 362,75 kontynuacja zadania 

2 Zwiększenie zasięgu systemu selektywnej 
zbiórki odapdów w gminie Prószków 

2 010 814,00 2 010 814,00 kontynuacja zadania 

3 
Budowa punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych w Boguszycach w 
gminie Prószków 

491 446,00 11 488,25 kontynuacja zadania 

VI. 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

3 651 902,00 3 651 902,00   

  Dział 921 rozdz. 92109 3 160 000,00 3 160 000,00   

1 

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

3 160 000,00 3 160 000,00 kontynuacja zadania 

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

1 
Zagospodarowanie terenu przy ul. 
Korfantego w Prószkowie 

362 000,00 362 000,00 kontynuacja zadania 

2 Budowa wiaty w Górkach 122 902,00 122 902,00 
kontynuacja zadania 
realizacja programu 

EUROREGION PRADZIAD 



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

VII. KULTURA FIZYCZNA 170 000,00 170 000,00   

  Dział 926 rozdz.92605 170 000,00 170 000,00   

1 

Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu 
z elementami małej architektury i placu 
zabaw z ogrodzeniem w miejscowości 
Zimnice Wielkie w ramach realizacji 
zadania - "Utworzenie stref aktywności 
fizycznej na terenie gminy Prószków". 

170 000,00 170 000,00 kontynuacja zadania 

  RAZEM 23 931 752,00 12 358 356,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 
 
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

1. Dochodów bieżących o kwotę 108.057,60 zł 

Dz. 750 Rozdz. 75095 o kwotę 100.800,00 zł środki na dofinansowanie zadań w związku z umową o powierzenie 
grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dot. projektu pn.: „E-aktywni 
mieszkańcy Prószkowa” 
Dz. 758 Rozdz. 75814 o kwotę 7.257,60 zł zgodnie z pismem Nr FB.I.3111.1.56.2019.AS Wojewody Opolskiego  
- zwrot części wydatków poniesionych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego. 

2. Wydatków bieżących o kwotę 115.900,00  zł  

Dz. 750 Rozdz. 75095 o kwotę 100.800,00 zł środki na realizację zadań w związku z umową o powierzenie grantu 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dot. projektu pn.: „E-aktywni mieszkańcy 
Prószkowa”. 
Dz. 852 Rozdz. 85203 o kwotę 6.000,00 zł zwiększenie środków na pokrycie kosztów pobytu w Domu Dziennego 
Pobytu. 
Dz. 855 Rozdz.85502 o kwotę 100,00 zł na realizację zadań statutowych 
Dz.900 Rozdz. 90002 o kwotę 9.000,00 zł na realizację wydatków związanych z zadaniami statutowymi  
– przesunięcie środków z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. 
ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

1. Dochodów majątkowych o kwotę 1.180.715,00 zł 

Dz. 900 Rozdz. 90002 o kwotę 1.180.715,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań „Rozbudowa  
i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie” oraz „Budowa punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie Prószków” na 2020 r. 

2. Wydatków bieżących o kwotę 167.000,00  zł  

Dz. 852 Rozdz.85205 o kwotę 3.000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
Dz. 852 Rozdz.85214 o kwotę 30.000,00 zł – świadczenia społeczne 
Dz. 852 Rozdz.85215 o kwotę 2.000,00 zł – świadczenia społeczne 
Dz. 852 Rozdz.85216 o kwotę 10.000,00 zł – świadczenia społeczne 
Dz. 852 Rozdz.85219 o kwotę 5.000,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
Dz. 852 Rozdz.85228 o kwotę 50.000,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Dz. 852 Rozdz.85230 o kwotę 5.000,00 zł – świadczenia społeczne 
Dz. 852 Rozdz.85295 o kwotę 17.000,00 zł  
z czego:    7.000,00 zł – świadczenia społeczne 
 10.000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
Dz. 854 Rozdz. 85415 o kwotę 4.000,00 zł – świadczenia społeczne 
Dz. 855 Rozdz. 85507 o kwotę 15.000,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Dz. 855 Rozdz. 85508 o kwotę 7.000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
Dz. 855 Rozdz. 85510 o kwotę 10.000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
Dz. 900 Rozdz. 90002 o kwotę 9.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych – przesunięcie środków 
z zadań statutowych 
Wydatków majątkowych o kwotę 1.418.396,00 zł 

Dz. 900 Rozdz. 90002 o kwotę 1.418.396,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań „Rozbudowa  
i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie” oraz „Budowa punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie Prószków” na 2020 r. 

3. PRZYCHODÓW o kwotę 396.838,60 zł o nadwyżki z lat ubiegłych 

 

 
Sporządziła: Dorota Staniów                        

 

 

  Skarbnik Gminy  

Dorota Staniów 

       Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



                                                                                               
Druk nr  87   

   Projekt z dnia 21.08.2019 r. 
 

 
 

 
UCHWAŁA NR  

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 
z dnia 30 sierpnia 2019 roku 

 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 
2019 r., poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Prószkowie uchwala co 
następuje: 
 

§ 1 
 
W uchwale Nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków dokonuje się następujących zmian w: 
 

1. Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków na lata 2019-2025 wraz z prognozą 
kwoty długu na lata 2019-2025 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/76/2019 Rady 
Miejskiej w Prószkowie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Prószków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

2. Wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/76/2019 Rady 
Miejskiej w Prószkowie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Prószków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

Tabele WPF znajdują się w osobnym pliku. 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

Skarbnik Gminy  

Dorota Staniów 

       Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR  
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków 
 
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian: 
W roku 2019 

1) Zmniejszono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 1.072.657,40 zł,  z tego: zwiększono 
dochody bieżące (kolumna 1.1), w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 
bieżące (kolumna 1.1.5), o kwotę 108.057,60 zł oraz zmniejszono dochody majątkowe 
(kolumna 1.2), w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 
1.2.2) o kwotę 1.180.715,00 zł; 

2) Zmniejszono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 1.469.496,00 zł, z tego: wydatki bieżące 
(kolumna 2.1) o kwotę 51.100,00 zł i wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 1.418.396,00 zł; 

3) Zmniejszono przychody budżetu (kolumna 4) z tego: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 
(kolumna 4.1), w tym: na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.1.1) o kwotę 396.838,60 zł; 

 
W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  

 Zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) o 
kwotę 74.000,00 zł; 

 Zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 
11.3), z tego: majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 1.418,396,00 zł; 

 Zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 1.418.396,00 zł; 
 
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy: 
 

 Zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.1), w tym: środki 
określone w art.5.ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.1.1) o kwotę 100.800,00 zł; 

 Zmniejszono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.2), w tym: środki 
określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.2.1) o kwotę 1.180.715,00 zł; 

 Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.3), w tym: finansowane 
środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1) o kwotę 100.800,00 zł 

 Zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.4) o kwotę 1.418.396,00 
zł; w tym: finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.4.1) o 
kwotę 1.205.636,60 zł; 

 Zmniejszono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, 
projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 
ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (kolumna 12.5), o kwotę 
212.759,40 zł 

 
W roku 2020 

1) Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1), z tego: dochody majątkowe (kolumna 
1.2), w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 
1.374.123,00 zł; 

2) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2), o kwotę 1.374.123,00 zł, z tego: 
zmniejszono wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 38.553,00 zł i zwiększono wydatki 
majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 1.412.676,00 zł; 

 
W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  



 Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 
11.3) o kwotę 1.418.396,00 zł, z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 5.720,00 zł i majątkowe 
(kolumna 11.3.2) o kwotę 1.412.676,00 zł; 

 Zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 1.412.676,00 zł; 
 
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy: 
 

 Zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.2), w tym: środki 
określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.2.1) o kwotę 1.374.123,00 zł; 

 Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.3) o kwotę 5.720,00 zł; 

 Zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.4) o kwotę 1.412.676,00 
zł;  

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

 W przedsięwzięciu pn. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PUNKTU 

SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PRÓSZKOWIE: zmieniono 

okres realizacji na lata 2018-2020, po zmianach: łączne nakłady finansowe wynoszą 

1.005.541,00 zł, limit 2019 70.362,75 zł, limit 2020 935.178,25, limit zobowiązań 1.005.541,00 zł. 

Wydzielono wydatki bieżące w realizacji zadania: łączne nakłady finansowe wynoszą 3.260,00 

zł, limit 2019 0,00 zł, limit 2020 3.260,00, limit zobowiązań 3.260,00 zł. 

 W przedsięwzięciu pn.: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

ODPADÓW KOMUNALNYCH W BOGUSZYCACH: zmieniono okres realizacji na lata 2018-

2020, po zmianach: łączne nakłady finansowe wynoszą 488.986,00 zł, limit 2019 11.488,25 zł, 

limit 2020 477.497,75 zł, limit zobowiązań 488.986,00 zł. Wydzielono wydatki bieżące w 

realizacji zadania: łączne nakłady finansowe wynoszą 2.460,00 zł, limit 2019 0,00 zł, limit 2020 

2.460,00, limit zobowiązań 2.460,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Skarbnik Gminy  

Dorota Staniów 

       Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



RO.0057.6.2019.ORM                                                                                         Prószków, 22.08.2019 r.  

 
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza za okres od dnia 17.06.2019 r. do dnia 22.08.2019 

r. 

 
 

1. W dniu 31.07.2019 r. dokonano przeglądu wykonanego zakresu robót oraz 

przeprowadzono końcowy odbiór robót zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego  

na ulicy Opolskiej w Zimnicach Wielkich”; 

2. W dniu 11.07.2019 r. przeprowadzono przegląd gwarancyjny dot. zadania  

pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Prószkowie” odebranego 24.07.2015 r. 

3. W dniu 10.07.2019 r. przeprowadzono przegląd gwarancyjny dot. zadania pn. „Budowa 

drogi gminnej w Złotnikach, ul. Zimnicka” odebranego 27.07.2015 r. 

4. Odebrano aktualizację kosztorysów inwestorskich projektu pn. „Przebudowa  

ul. Strażackiej w Przysieczy” oraz opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu  

na ul. Strażackiej w Przysieczy. 

5. Odebrano aktualizację projektu budowlanego dla budowy siłowni plenerowej, strefy 

relaksu, placu zabaw o charakterze sprawnościowym wraz z ogrodzeniem  

oraz zagospodarowanie zieleni – nasadzenia w miejscowości Zimnice Wielkie na terenie 

działki nr 716/1, k.m. 3. 

6. W dniu 21.08.2019 r. dokonano przeglądu wykonanego zakresu robót  

oraz przeprowadzono końcowy odbiór robót zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy 

ulicy Korfantego w Prószkowie.  

7. W dniu 31.07.2019 r. dokonano odbioru remontu cząstkowego dróg gminnych  

oraz remontu odcinka nawierzchni ul. Ogrodowej w Zimnicach Wielkich. 

8. W dniu 05.07.2019 r. dokonano odbioru remontu odwodnienia liniowego oraz remontu 

nawierzchni asfaltowej ul. Prószkowskiej w Zimnicach Wielkich.  

9. Przeprowadzono postępowanie na realizację projektu pn.: „Budowa żłobka publicznego 

na terenie gminy Prószków” w ramach Rządowego Programu Maluch+, wyłoniono 

wykonawcę oraz podpisano z nim umowę, Inwestycja w trakcie realizacji; 

10. Przeprowadzono postępowanie na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej  

nr 104836 O ul. Zielonej w miejscowości Prószków” w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych, wyłoniono wykonawcę oraz podpisano z nim umowę, Inwestycja  

w trakcie realizacji; 

11. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności 

wariant rozszerzony – 1 obiekt” w ramach programu rozwoju małej infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności 

(OSA) edycja 2019, ogłoszono przetarg na realizację projektu; 



12. Ogłoszono przetarg na realizację projektu pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż 

drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie Zimnic Wielkich i Zimnic Małych”; 

13. Ogłoszono przetarg oraz wybrano wykonawcę na realizację zadania „Budowa wiaty  

w Górkach” w ramach projektu „zasmakuj z tradycji – wielopokoleniowe warsztaty 

kulinarne na pograniczu polsko – czeskim”; 

14. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn.: „E-aktywni mieszkańcy Prószkowa”  

w ramach działania 3.1 Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa; 

15. Projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Prószków”  

w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego  

i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020 został wybrany do dofinansowania. Umowa na dofinansowanie projektu 

zostanie podpisana do 7 września; 

16. Zakończona została inwestycja pn.: „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Korfantego  

w Prószkowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

17. Reaktywowano komisariat policji w Prószkowie. 

18. Rozstrzygnięto przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej oznaczonej nr dz. 1316/7 a.m. 11 ob. Prószków o pow. 0,04 ha, 

zapisanej w księdze wieczystej nr OP1O/00076362/3. Wylicytowana przez oferenta cena 

netto – 15 605,00 zł, tj. 19 194,15 zł brutto; 

19. Wydano 8 decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości, w tym dla działki  

pod stację paliw w Prószkowie; 

20. Wykonano remont elewacji oraz klatki schodowej budynku przy ul. Korfantego 1,  

w tym nowe orynnowanie, schowanie instalacji elektrycznej prowadzonej powierzchniowo 

przy ścianach, malowanie schodów, lamperii, naprawa ubytków w elewacji, naprawa 

odwodnienia powierzchniowego liniowego; 

21. Wynegocjowano porozumienie między Miastem Opole, a Gminą Prószków w zakresie 

przedłużenia trasy linii 15 MZK Opole do Górek; 

22. Wyłoniono wykonawcę ekspertyzy technicznej w ramach rozwiązań zamiennych  

do obowiązujących przepisów warunków technicznych dla Sali wiejskiej w budynku 

„Rumcajs” przy Opolskiej 20 w Przysieczy; 

23. Zakończono akcję roznoszenia umów użyczenia pojemników na odpady zmieszane. 

Dokonano rozliczenia finansowego z osobami kolportującymi umowy wśród mieszkańców. 

Do chwili obecnej poprawnie skatalogowano kompletne i poprawne 1722 umowy 

użyczenia obejmujące wg oświadczeń 5247 mieszkańców gminy Prószków. Trwają prace 

nad wprowadzaniem umów do systemu komputerowego oraz wyjaśnianiem  

i uzupełnianiem przez mieszkańców umów niekompletnych. Ponadto nadal wpływają  

do UM w Prószkowie nowe umowy.  

24. Wyłoniono dostawcę pojemników na odpady zmieszane poj. 240 l dla uzupełnienia 

braków w zaopatrzeniu mieszkańców; 



25. Wykonano rewitalizację skweru przy Kościele w Zimnicach Wielkich dz. 602/163 km. 1 

obręb Zimnice Wielkie w tym: dowiezienie ziemi, cięcia krzewów i wywóz odpadów, nowe 

nasadzenia roślin, wyłożenie kostką granitową i wyłożenie korą kamienną;  

26. Wykoszono pas zieleni w tym zakrzaczenia po 2 m po obu stronach drogi transportu 

rolnego Prószków-Źlinice wraz z wywozem i utylizacją urobku. 

27. W trakcie realizacji jest wykaszanie zakrzaczeń przy drodze gminnej Złotniki – Nowa 

Kuźnia. 

 

     Burmistrz  

            /-/ 

Krzysztof Cebula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


