
RO.0002.27.2020.ORM                                                  Prószków, 22.10.2020 r. 

 

Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 

Sala konferencyjna w Żłobku Publicznym w Prószkowie  

ul. Daszyńskiego 1G w Prószkowie 

30 październik 2020 r., godz. 9.00 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Złotniki (druk nr 185), 

2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

terenów niezurbanizowanych wsi Złotniki (druk nr 186), 

3) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków 

(dla terenów produkcyjnych) (druk nr 187), 

4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Górki (druk nr 188), 

5) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej (druk nr 189), 

6) pomnika przyrody – alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 

414 Opole – Lubrza (druk nr 190), 

7) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w 

skład aglomeracji Krapkowice przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i 

granic aglomeracji „Krapkowice” (druk nr 191), 

8) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych na obszarze Gminy Prószków (druki nr 192), 

9) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020 (druk nr 193), 

10) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków (druk nr 194). 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 

5. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej.  

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się  

 wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej  

 instytucji kultury za I półrocze 2020 r.  

7. Petycja z dnia 17.09.2020 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Złotnikach przy  

 ul. Sportowej. 

8. Zawiadomienie Wojewody Opolskiego znak: PN.III.4131.1.97.2020.CW z dnia 1  

 października 2020 r. o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec uchwały Rady  

 Miejskiej w Prószkowie nr XXVI/177/2020 z dnia 11 września 2020 r. wraz z  

Rozstrzygnięciem nadzorczym w tej samej sprawie wydanym w dniu 15 października 

2020 r.      

9. Informacja Burmistrza Prószkowa z dnia 22.10.2020 r. o wyznaczeniu na terenie gminy  

 Prószków podmiotu do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wraz z  

 informacją z dnia 08.10.2020 r. przedłożoną przez Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu  

 dotyczącą potrzeb Sądu Rejonowego w Opolu w zakresie wykonywania pracy przez  

 skazanych oraz dotychczasowej współpracy z wyznaczonymi przez organ gminy  

 zakładami.  

10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Prószków za rok szkolny  

 2019/2020.  

11. Dyskusja i wolne wnioski. 

12. Zakończenie obrad.   



                                                                Druk nr 185  
Projekt z dnia 30.09.2020 r. 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr…………… 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia…………………….. 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Złotniki 

 

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

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 

r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 470), za pisemną zgodą właścicieli terenu,  

Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

 

 § 1. 

1. Nadaje się  drodze wewnętrznej, stanowiącej własność osób prywatnych, położonej 

w obrębie miejscowości Złotniki - działka nr 602/120  z k.m.1,  nazwę: ulica Ogrodowa. 

2. Szczegółowy przebieg ulicy Ogrodowej  wymienionej  w  ust. 1 powyżej obrazuje załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Marcin Popielski 

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

 

UZASADNIENIE 

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

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

nadania nazwy drodze wewnętrznej. 

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

położone przy działce nr 602/120 z km.1 obręb Złotniki są terenami przeznaczonymi pod 

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, oraz mieszkaniowe albo zagrodowe z usługami, 

mieszkańcy powinni mieć możliwość uregulowania spraw związanych z meldunkiem oraz nadaniem 

numeru porządkowego dla nieruchomości.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

 

 



                                                                Druk nr 186  
Projekt z dnia 21.10.2020 r. 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR…………………………… 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 30 października 2020 r. 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części terenów niezurbanizowanych wsi Złotniki 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w zw. z art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r.  

poz. 293 z późn. zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

  

§1 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

terenów niezurbanizowanych wsi Złotniki. 

 

§2 

Granice obszarów objętych przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, określają załączniki graficzne nr 1 i nr 2 do niniejszej 

uchwały, które stanowią jej integralną część.   

 

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Prószkowie oraz na stronie internetowej gminy Prószków.  

  

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Marcin Popielski 

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

UZASADNIENIE 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), Rada Miejska  

w Prószkowie podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części terenów niezurbanizowanych wsi Złotniki.   

Przystąpienia do planu miejscowego dokonuje się w celu zapewnienia wystarczającej 

ilości terenów rolniczych oraz ochrony tych gruntów przed nadmierną zabudową. 

Część gruntów, które zostaną objęte miejscowym planem jest glebami chronionymi III klasy 

bonitacyjnej.  

Granicami projektowanego planu miejscowego objęto tereny położone między 

miejscowościami Złotniki i Chrząszczyce, oraz między Złotnikami i Nową Kuźnią. Z uwagi 

na powyższe okoliczności faktyczne i prawne, uzasadnionym jest podjęcie uchwały w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego w granicach określonych na 

załącznikach graficznych stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



Zał nr 1  





                                                                Druk nr 187  
Projekt z dnia 15.10.2020 r.  

 

UCHWAŁA NR …………… 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE  

z dnia ……………………… 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla 

terenów produkcyjnych). 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 

r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr VI/48/2019 

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (dla terenów produkcyjnych), Rada 

Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków”, uchwalonego uchwałą Nr 

IX/58/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 maja 2019 r. 

§ 2. W uchwale Nr XL/368/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 

2018 r. poz. 2191), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 24 ust. 2 pkt 1 : 

a) lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) wysokość zabudowy: 

- dla terenów 1P, 2P, 4P, 8P do 16P, 19P – 20 m, 

- dla terenu 3P – 22 m, 

- dopuszcza się punktowe obiekty i urządzenia technologiczne, kominy i maszty o wysokości do 30 

m”, 

b) lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,8”, 

c) lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) intensywność zabudowy: 

 minimalna: 0,01 , 

 maksymalna: 2,4;”; 

2) w § 24 ust. 2 pkt 2: 

a) lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,8”,  

b) lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) intensywność zabudowy: 

 minimalna: 0,01 , 

 maksymalna: 2,4;”; 

§ 3. Na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, o której mowa w § 2, wprowadza się 

zmiany określone na rysunku nr 1 zmiany planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 

1) załącznik nr 1 - rysunek zmiany planu nr 1 w skali 1:1000; 



2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

niniejszej zmiany planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu; 

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych. 

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Marcin Popielski 

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ……………… 

Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia ………………… 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie rozstrzyga, co następuje: 

Biorąc po uwagę stanowisko Burmistrza Prószkowa o niezgłoszeniu uwag do projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenów produkcyjnych), nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

 

     

 

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ……………… 

Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia ………………… 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz w związku z uchwaleniem zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenów 

produkcyjnych), Rada Miejska w Prószkowie rozstrzyga, co następuje: 

Procedowana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla 

terenów produkcyjnych) dotyczy wyłącznie terenów zabudowy produkcyjnej. Plan nie wprowadza 

żadnych nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy. W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba ustalania pochodzenia środków finansowych 

na te cele oraz zasad ich finansowania. 

 

 

            Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



Uzasadnienie 

Realizując zadania przydzielone jednostkom samorządu terytorialnego w ustawie z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), 

polegające na ustalaniu przeznaczenia terenów oraz określaniu sposobów ich zagospodarowania i 

zabudowy, Rada Miejska w Prószkowie podjęła uchwałę nr VI/48/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Prószków (dla terenów produkcyjnych). Procedura planistyczna prowadzona była w myśl 

przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prace 

poprzedzono sporządzeniem analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia w/w zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Plan miejscowy opracowano w celu uporządkowania istniejącego i projektowanego 

zagospodarowania terenów, w tym rozwoju funkcji przemysłowych i usługowych z uwzględnieniem 

wymogów ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu, walorów kulturowych i zabytków oraz 

sąsiedztwa. 

Obszar objęty opracowaniem obejmuje wyłącznie tereny zabudowy produkcyjnej określone w 

obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków przyjętym 

uchwałą Nr XL/368/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 

z 2018 r. poz. 2191). 

Do zmiany planu przystąpiono na wniosek Burmistrza Prószkowa w celu modyfikacji zapisów 

odnośnie minimalnych wskaźników intensywności zabudowy. Ze względu na zbyt wysoko określony 

wskaźnik minimalny zabudowy, wszelka działalność produkcyjna na tych terenach była w praktyce 

bardzo trudna do realizacji. Jednocześnie zmodyfikowano wskaźnik wysokości zabudowy na terenach 

produkcyjnych nie leżących bezpośrednio w ścisłym centrum Prószkowa oraz skorygowano przebieg 

nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie 10P. 

Projekt planu opracowano na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, uzyskanej w Powiatowym 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Opolu. Prace nad projektem zmiany planu 

rozpoczęto w dniu 4 grudnia 2019 r. ogłaszając i obwieszczając o przystąpieniu do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Do planu wpłynęły dwa wnioski indywidualne (rozpatrzone pozytywnie) oraz zgłoszone zostały 

wnioski organów opiniujących i uzgadniających projekt dokumentu, o których mowa w art. 17 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Burmistrz Prószkowa, na podstawie art. 48 i art. 57 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu z wnioskami o uzgodnienie odstąpienia od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu. Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.411.3.14.2019.ER z dnia 19.11.2019 r. oraz 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem nr NZ.4311.4.14.2019.EK z dnia 

13.11.2019 r. uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla w/w projektu zmiany planu.  

Zgodnie z wymogami art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu 

uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia organów i instytucji. Projekt planu nie wymagał uzyskania 

zgód na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne.  

W okresie od 29 lipca 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r. Burmistrz Prószkowa wyłożył projekt zmiany 

planu do publicznego wglądu, na dzień 05 sierpnia 2020 r. wyznaczono termin dyskusji publicznej nad 

rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu a uwagi można było wnosić do dnia 14 września 2020 r. 

Do projektu zmiany planu nie wpłynęły uwagi.  



Zachowano jawność i przejrzystość procedury planistycznej wynikającej z wymogów art. 17 ustawy z 

dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym zapewniono udział 

społeczeństwa w pracach nad projektem zmiany planu poprzez ogłoszenia i obwieszczenia o 

przystąpieniu do sporządzenia projektu planu i zbieraniu wniosków, o wyłożeniu projektu zmiany 

planu do publicznego wglądu i zbieraniu uwag, w tym także przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

W planie podstawowym tj. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków 

uwzględniono wymagania określone w art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. zapewniono:  

1) rozwiązania gwarantujące ład przestrzenny oraz ochronę i kształtowanie walorów 

architektoniczno-krajobrazowych poprzez ustalenie linii zabudowy oraz szczegółowych 

parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, w tym: wysokości 

zabudowy, minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, intensywności zabudowy dla 

istniejącej oraz nowoprojektowanej zabudowy;  

2) ochronę środowiska poprzez ustalenie m.in. obowiązku stosowania w działalności gospodarczej 

rozwiązań przestrzennych, technicznych, technologicznych i organizacyjnych minimalizujących 

negatywne oddziaływanie na środowisko, zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami 

odrębnymi, odprowadzania ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, zaopatrzenia w 

wodę pitną z sieci wodociągowej, nakazu zachowania odpowiednich dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku;  

3) ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków poprzez działania prewencyjne dotyczące ochrony 

archeologicznej;  

4) ochronę zdrowia, bezpieczeństwa ludzi i mienia;  

5) potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez nakaz wyznaczenia na poszczególnych terenach 

odpowiedniej liczby miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową;  

6) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa zrealizowano poprzez zawiadomienie o 

przystąpieniu do planu oraz przesłanie do uzgodnienia projektu planu do właściwych organów 

wojskowych (Wojewódzki Sztab Wojskowy), ochrony granic (Śląski Oddział Straży Granicznej) 

oraz bezpieczeństwa państwa (ABW); ww. organy uzgodniły projekt planu bez uwag, co oznacza, 

że spełnia on wymogi obronności i bezpieczeństwa państwa;  

7) potrzeby interesu publicznego zrealizowano w ograniczonym zakresie, ze względu na 

przeznaczenie terenu i charakter planu poprzez uwzględnienie wniosków złożonych do planu 

miejscowego przez właściwe instytucje i organy;  

8) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej poprzez dopuszczenie robót 

budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, a także nakaz powiązania sieci 

infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym;  

9) ochronę prawa własności poprzez zachowanie istniejącego sposobu użytkowania i 

zagospodarowania terenów zabudowanych oraz wykorzystanie ich zgodnie ze społeczno-

gospodarczym przeznaczeniem, a także poprzez ograniczenie potencjalnych oddziaływań 

nieruchomości na tereny sąsiednie;  

10) racjonalne równoważenie nadrzędnego interesu publicznego z interesami podmiotów 

gospodarczych, umożliwiając rozwój i osiąganie korzyści z działalności gospodarczej i realizacji 

jednostkowych indywidualnych potrzeb, wykluczono lub ograniczono konflikty przestrzenne 

oraz zapewniono warunki ochrony środowiska, zdrowia publicznego i dziedzictwa kulturowego;  

11) dla istniejącej i planowanej zabudowy odpowiednią ilość i jakość wody do celów zaopatrzenia 

ludności, usług i gospodarki;  



12) właściwe, charakterystyczne dla tego obszaru miasta i charakteru inwestycji, wskaźniki 

urbanistyczne, 

13) uwzględniono zasady uniwersalnego projektowania poprzez wprowadzenie ułatwień dla osób 

niepełnosprawnych. 
Do niniejszej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego powyższe wymagania określone w planie 

podstawowym nie wymagały wprowadzenia zmian.  

Z kolei dla terenu objętego zmianą planu obowiązują następujące ustalenia planu zasadniczego: 

1) przeznaczenie terenów zawarte w §3; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte w §5; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu zawarte 

w §6; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w tym 

krajobrazów kulturowych zawarte w §7; 

5) ustalenia dot. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte w 

§8; 

6) ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy zawarte w §9; 

7) ustalenia dot. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, ustanowionych na podstawie odrębnych przepisów zawarte w §10; 

8) ustalenia dot. szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych 

planem miejscowym zawarte w §11; 

9) ustalenia dot. szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy zawarte w §12; 

10) ustalenia dot. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

zawarte w §13; 

11) ustalenia dot. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji zawarte w §14; 

12) ustalenia dot. sposobów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów 

zawarte w §15; 

13) stawki procentowe wzrostu wartości nieruchomości zawarte w §16; 

14) ustalenia szczegółowe w tym wskaźniki zagospodarowania terenu zawarte w rozdziale II § 17 - § 

43. 

Obszar objęty zmianą planu w zdecydowanej części nie jest zagospodarowany, zatem 

uporządkowanie kwestii istniejącej i projektowanej zabudowy przemysłowej i usługowej jest w pełni 

racjonalne i poprzez uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego korzystnie wpłynie na 

zagospodarowanie.  

Ustalenia ujęte w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie naruszają 

ustaleń zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Prószków”, uchwalonego uchwałą Nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 maja 2019 r. 

oraz są zgodne z wynikami „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Prószków” 

przyjętej uchwałą Nr XLIII/390/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 września 2018 r. 

Projekt zmiany planu nie obejmuje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy. Prognoza finansowa wykazała, że uchwalenie zmiany planu, z punktu 

widzenia finansów gminy, będzie pozytywne pod względem dochodów gminy ze względu na 

możliwość zabudowy terenów przemysłowych i usługowych. 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  





                                                                Druk nr 188  
Projekt z dnia 21.10.2020 r. 

 

 

 

UCHWAŁA NR ………………. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

Z DNIA 30 października 2020 r. 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 

 

 Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 i art. 27 ustawy  

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z 

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

§ 1 

 

Przystępuje się do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, 

gmina Prószków, uchwalonego uchwałą nr XXXI/291/2001 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 24 

września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki. 

§ 2 

 

Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi jej integralną część.   

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

w Prószkowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie.  

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

    Radca prawny 

  Marcin Popielski 

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



UZASADNIENIE 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 293 z późn. zm.) Rada Miejska  

w Prószkowie podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Górki zatwierdzonego Uchwałą  

Nr XXXI/291/2001 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 24 września 2001 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki rozpoczynając procedurę planistyczną 

zgodną z art. 17 w/w ustawy. 

Zmiany planu dokonuje się z uwagi na nieuwzględnienie w zapisie §6 ust. 10 w/w uchwały 

istniejących na tym terenie przedsiębiorstw. 

Z uwagi na powyższe okoliczności faktyczne i prawne, uzasadnionym jest podjęcie uchwały w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu w granicach określonych na 

załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



                                                                Druk nr 189 
 Projekt z dnia 21.10.2020 r. 

 

 

 

 

 

Zał. nr 1 do uchwały  



 

 

 

                                                    

Uchwała Nr …. /……. / 2020 

RADY  MIEJSKIEJ  w  PRÓSZKOWIE 

z dnia  [DATA] 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej zabudowanej 

                 

              

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

2020 poz. 713, ze zmianami) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 65, ze zmianami) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, 

co następuje:  

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 

dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 1170/7 z ark. m. 8, o 

powierzchni 0,3012 ha obręb Prószków, gm. Prószków, zapisanej w KW nr OP1O/00030491/2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny                        

  Marcin Popielski 

Skarbnik 

Dorota Staniów 

Zastępca Burmistrza 

  Janusz Staszowski  



Uzasadnienie 

 

W związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych w Prószkowie”, Gmina Prószków zamierza udzielić zamówienia publicznego z wolnej ręki 

w trybie in-house na prowadzenie i obsługę PSZOK. W związku z warunkami dofinansowania przedmiotowego 

projektu, a w szczególności treścią listu intencyjnego podpisanego przez Gminę Prószków i Gminne 

Przedsiębiorstwo WielobranżoweSp. z o.o. niezbędne będzie przekazanie nieruchomości wraz z wybudowaną 

infrastrukturą Spółce komunalnej, która realizować będzie zadanie. Przekazanie nieruchomości wraz z 

infrastrukturą odbędzie się na zasadzie wydzierżawienia nieruchomości za czynszem dzierżawnym. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską w Prószkowie leży w interesie Gminy Prószków, gdyż 

zapewni możliwość prowadzenia i obsługi PSZOK dla mieszkańców gminy.  

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 

Dz.U. 2020 poz. 65, ze zmianami), Rada Miejska w Prószkowie może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia nowej umowy dzierżawy przedmiotowej nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



                                                                Druk nr 190 
 Projekt z dnia 21.10.2020 r. 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR ………………… 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ……………….. 2020 r. 

w sprawie pomnika przyrody – alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi 

wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 pkt 1,3 i 11 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 55) po uzgodnieniu z 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 

Ustala się liczbę drzew wchodzących w skład alei przydrożnej usytuowanej w pasie drogi wojewódzkiej 

nr 414 Opole - Lubrza, uznanej za pomnik przyrody Uchwałą Nr XXIX/229/2005 Rady Miejskiej w 

Prószkowie z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzew stanowiących 

szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 28, poz. 765 z 

późn. zm.) na 241 drzew w tym: dąb czerwony 220 szt., lipa drobnolistna 15 szt., dąb szypułkowy 6 szt. 

§ 2. 

1. Zmiana liczby drzew w alei następuje z uwagi na konieczność wykluczenia z alei 17 szt. drzew, w tym: 

dąb czerwony 15 szt., lipa drobnolistna 1 szt, dąb szypułkowy 1 szt. z uwagi na utratę wartości 

przyrodniczej i krajobrazowej oraz likwidację zagrożeń bezpieczeństwa dla uczestników ruchu 

drogowego. 

2. Ustala się szczegółowy opis wraz z określeniem położenia pomnika przyrody stanowiącego aleję na 

241 drzew w tym: dąb czerwony 220 szt., lipa drobnolistna 15 szt., dąb szypułkowy 6 szt w brzmieniu 

określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Mapa z graficznym przedstawieniem lokalizacji poszczególnych drzew stanowiących pomnik przyrody 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Opis i lokalizacja drzew, z których planowane jest zniesienie ochrony prawnej w formie pomnika 

przyrody stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

 Szczególnym celem ochrony pomnika przyrody, o której mowa w §1, jest zachowanie wartości 

przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych. 

§ 4. 

W odniesieniu do obiektu wymienionego w §1 wprowadza się następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,  

z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo 

budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 



4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 

gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

5) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 5. 

1. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w §1, w ramach czynnej ochrony ustala się: 

1) wykonywanie działań w celu utrzymania stanu właściwego pomnika przyrody i realizacji celów 

ochrony; 

2) obowiązek stałego monitoringu oznakowania pomnika przyrody  

i uzupełniania jego braków. 

2. Wszelkie prace związane z pielęgnacją pomnika przyrody mogą być prowadzone przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz po uzgodnieniu ich przedmiotu i zakresu przez organ 

nadzorujący pomnik przyrody. 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 7. 

Traci moc Uchwała Nr XL/375/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie pomnika przyrody – alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach 

drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza. 

 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny                        

  Marcin Popielski 

         Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020. poz. 55 

t.j.), ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy. 

W przedłożonym projekcie, celem utworzenia pomnika przyrody jest zachowanie wartości 

przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi 

wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza stanowiący aleję 241 drzew w tym: dąb czerwony 220 szt., lipa 

drobnolistna 15 szt., dąb szypułkowy 6 szt. zaproponowano działania w obszarze ochrony czynnej w tym:  

1) wykonywanie działań w celu utrzymania stanu właściwego pomnika przyrody i realizacji celów 

ochrony; 

2) obowiązek stałego monitoringu oznakowania pomnika przyrody  i uzupełniania jego braków. 

Przedstawiony projekt jest zasadny z uwagi wykluczenie z alei 17 szt. drzew, w tym: dęba czerwonego 15 

szt., lipy drobnolistnej 1 szt. i dęba szypułkowego 1 szt. z uwagi na utratę wartości przyrodniczej i 

krajobrazowej oraz likwidację zagrożeń bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego i z tych 

względów konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do uchwały znajdują się w osobnych plikach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

         Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



                                                                Druk nr 191 
 Projekt z dnia 21.10.2020 r. 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia …………….. 2020 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin 

wchodzących w skład aglomeracji Krapkowice przy realizacji zadania polegającego na 

wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice”. 

 

Na podstawie art. 10 ust 1, art. 18 ust. 2 pkt 12) oraz art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), w zw. z art. 87 ust. 2 i 3 oraz art. 92 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) uchwala się co 

następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Prószkowie wyraża wolę zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy 

gminą Prószków a gminami: 

1) Strzeleczki, 

2) Gogolin, 

3) Krapkowice 

– gminami tworzącymi wspólnie aglomerację „Krapkowice”, wyznaczoną w związku z realizacją 

Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, na podstawie Uchwały nr XII/136/2015 

Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji 

„Krapkowice” na obszarze gmin: Krapkowice, Strzeleczki, Prószków, Gogolin i likwidacji 

dotychczasowej aglomeracji „Krapkowice”. 

§ 2. Przedmiotem porozumienia międzygminnego będzie współdziałanie gmin wymienionych  

w §1 przy realizacji zadania wynikającego z art. 87 ust. 1-4 w zw. z  art. 92 w zw. z art. 565 ust. 2 ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji 

„Krapkowice”. 

§ 3. Gmina Prószków jako strona porozumienia międzygminnego zobowiązuje się partycypować w 

zaistniałych kosztach wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice”. 

§ 4. Udział Gminy Prószków w kosztach, o których mowa w § 3, będzie określony na podstawie 

udziału równoważnej liczby mieszkańców (RLM) Gminy Prószków w równoważnej liczbie mieszkańców 

(RLM) całej aglomeracji „Krapkowice”, po jej wyznaczeniu w drodze uchwały Rady Miejskiej w 

Krapkowicach. 

§ 5. Treść porozumienia międzygminnego określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

 

 

 

    Radca prawny                        

  Marcin Popielski 

         Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

Zał. do uchwały nr ……….. 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

 

zawarte w dniu …………………………… pomiędzy: 

1. Gminą Krapkowice, z siedzibą w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, reprezentowaną przez: 

Andrzeja Kasiura – Burmistrza Krapkowic 

przy kontrasygnacie Ryszarda Patej – Skarbnika Miasta 

a  

2. Gminą Strzeleczki, z siedzibą w Strzeleczkach, ul. Rynek 4, reprezentowaną przez: 

………………………………………. ……………………………………………….………… 

…………………….……………………………. ………………………………………...……, 

3. Gminą Gogolin, z siedzibą w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, reprezentowaną przez: 

………………………………………. ……………………………………………….………… 

…………………….……………………………. ………………………………………...……, 

4. Gminą Prószków, z siedzibą w Prószkowie, ul. Opolska 17, reprezentowaną przez: 

………………………………………. ……………………………………………….………… 

…………………….……………………………. ………………………………………...……, 

zwanymi dalej Stronami. 

Ze względu na konieczność wyznaczenia nowego obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice”, 

wyznaczonej w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

wynikającą m.in. z uwagi na treść przepisu art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), oraz z uwagi na to, że równoważna liczba mieszkańców 

(RLM) Gminy Krapkowice, spośród Stron Porozumienia charakteryzuje się największym udziałem w 

równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) całej aglomeracji „Krapkowice”, działając zgodnie art. 10 ust. 

1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 

r., poz. 713 ) oraz art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 

ustawy o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Strony postanawiają zawrzeć 

porozumienie międzygminne (zwane dalej Porozumieniem) o następującej treści:  

§1 

1. Strony wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania wynikającego 

z art. 87 ust. 1-4 oraz art. 92 w zw. z art. 565 ust. 2  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  

polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice”, wyznaczonej w 

związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 



2. Zawarcie niniejszego porozumienia i podjęcie współdziałania w zakresie wyznaczenia  obszaru i 

granic aglomeracji Krapkowice wynika z faktu, iż Uchwała nr XII/136/2015 Sejmiku 

Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji 

„Krapkowice” na obszarze gmin: Krapkowice, Strzeleczki, Prószków, Gogolin i likwidacji 

dotychczasowej aglomeracji „Krapkowice”, w oparciu o którą wyznaczono aglomerację 

„Krapkowice” zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zachowuje 

moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.  

3. W tym celu Strony zobowiązują się do podejmowania niezbędnych działań zmierzających do 

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji oraz ponoszenia kosztów  

z tym związanych. 

4. Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice” przeprowadza Gmina Krapkowice, jako 

gmina zobowiązana na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia  

20 lipca 2017 r.  – Prawo wodne do wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji. 

5. Gmina Krapkowice poinformuje Strony o wartości kosztów przeprowadzonego wyznaczenia 

obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice”. 

6. Każda z Gmin zobowiązana jest do pokrycia proporcjonalnie, przysługującego jej udziału w 

kosztach wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice”,  

z zastrzeżeniem ust. 10. 

7. Strony Porozumienia zgodnie stanowią, że proporcjonalnie, przysługujący udział  

w kosztach wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice” zostanie określony dla 

poszczególnej Gminy oddzielnie, według procentowego udziału równoważnej liczby 

mieszkańców (RLM) danej Gminy w równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) całej 

aglomeracji, określonej w stosownej uchwale Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

8. Równoważna liczba mieszkańców każdej Gminy oraz całej aglomeracji zostanie określona w 

ramach wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice”. 

9. Gmina Krapkowice przekaże Stronom informacje na temat wysokości ich udziałów  

w kosztach wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice”, po jej wyznaczeniu w 

drodze uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach,  

wraz z 1. egzemplarzem dokumentacji opracowanej w ramach wyznaczenia obszaru  

i granic aglomeracji. 

10. Strony zgodnie zobowiązują się do pokrycia we własnym zakresie innych kosztów niż te 

określone w ust. 6 i 7, a wymaganych do realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 

i związanych z pozyskaniem oraz udostępnieniem niezbędnych danych lub dokumentacji. 

 

§2 



1. Strony Porozumienia ustalają, że Gmina Krapkowice dokona zapłaty kosztów wykonania 

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice”, przy czym pozostałe Strony po 

zrealizowaniu przez Gminę Krapkowice postanowień §1 ust. 5 i 9, pokryją swój udział w kosztach 

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Krapkowice, przekazując dotację celową na ten cel w 

terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z realizacji zadania na kwotę ustaloną zgodnie z 

§ 1 ust. 7. 

2. Sprawozdanie będzie zawierało szczegółowy wykaz kosztów i wydatków oraz kopie dokumentów 

potwierdzających ich poniesienie, poświadczone za zgodność  

z oryginałem. 

 

§3 

Strony zobowiązują się do udostępnienia Gminie Krapkowice niezbędnych danych do wykonania 

obowiązków wynikających z art. 87 ust. 4 i art. 92 ustawy Prawo wodne  

oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w 

sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1586).  

 

§4 

Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadania objętego Porozumieniem. 

 

 

§5 

1. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy o 

samorządzie gminnym, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 20 lipca  

2017 r. Prawo wodne, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące. 

2. Wszelkie zmiany warunków niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej  

w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

3. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  

po jednym dla każdej z Gmin. 

 

§6 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§7 

Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 



 

UZASADNIENIE 

W związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,  

na podstawie uchwały nr XII/136/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w 

sprawie wyznaczenia aglomeracji „Krapkowice” na obszarze gmin: Krapkowice, Strzeleczki, Prószków, 

Gogolin i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Krapkowice”, została utworzona aglomeracja w skład, 

której wchodzą wymienione Gminy.  

Zgodnie z art. 87 ust. 2 w związku z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Gmina 

Krapkowice w aglomeracji jest Gminą wiodącą, zobowiązaną do inicjowania zadań związanych z 

aktualizacją obszaru i granic aglomeracji i w razie konieczności do Burmistrza Krapkowic należy 

poinformowanie o potrzebie przeprowadzenia stosownych zmian. Jednakże należy podkreślić, iż 

wprowadzenie tychże zmian do podjętych już uchwał jest możliwe, lecz nie pozwolą one na uznanie tych 

aktów za ważne po 31.12.2020 r. Wynika to z art. 565 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 

zgodnie z którym dotychczasowe akty prawa miejscowego zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 

grudnia 2020 r., co oznacza, iż w/w uchwała utraci moc w dniu 1 stycznia 2021 r.  

W związku z powyższym, zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, celowym 

jest podjęcie stosownej uchwały oraz wyznaczenie nowego obszaru i granic aglomeracji już na podstawie 

w/w ustawy. Jednocześnie w celu realizacji obowiązków ustawowych nałożonych na gminy, wchodzące 

w skład aglomeracji „Krapkowice”, niezbędne jest zawarcie stosownego porozumienia. Podstawą jego 

zawarcia, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, będą 

uchwały podjęte przez Rady zainteresowanych gmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

         Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



                                                                Druk nr 193 
 Projekt z dnia 21.10.2020 r.  

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia …………… października 2020 r. 

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych na obszarze Gminy Prószków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 i 1378) oraz art. 77 pkt. 7 i art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z 2017 r. poz. 1595 oraz z 2020 r. poz. 782 i 1378) w związku 

z §5 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie nr XXXIV/295/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze gminy Prószków (Dz.Urz. Woj. Opolskiego 

z 2009 r., nr 90, poz. 1310 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1.  

1. Przyznaje się w roku budżetowym 2020 dotację w kwocie 21 337,90 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy 

trzysta trzydzieści siedem 90/100 złotych) dla parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela  w Zimnicach 

Wielkich, ul. Opolska 37 46-061 Zimnice Wielkie, na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego decyzją nr Ks.B.t.VI-908/1-25/93 w dniu 13 maja 

1993 r. 

2. Dotacja zostaje przyznana na dofinansowanie zadań obejmujących: 

1) Prace konserwatorskie polegające na wykonaniu pełnej konserwacji technicznej i estetycznej przy rzeźbie 

drewnianej - Krucyfiksie, umiejscowionej w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach 

Wielkich. Zabytek ujęty pod nr 11 w spisie zabytków stanowiącym załącznik nr 1 do decyzji wskazanej 

w ust. 1. 

2) Prace konserwatorskie polegające na wykonaniu pełnej konserwacji technicznej i estetycznej przy obrazie 

olejnym na płótnie - Św. Anna z Marią, z ołtarza bocznego pw. Św. Anny, z kościoła parafialnego pw. św. Jana 

Chrzciciela w Zimnicach Wielkich. Zabytek ujęty pod nr 4 w spisie zabytków stanowiącym załącznik nr 1 do 

decyzji wskazanej w ust. 1. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

    Radca prawny                        

  Marcin Popielski 

Skarbnik 

Dorota Staniów 

         Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

UZASADNIENIE 

Postanowienia Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie nr XXXIV/295/2009 z dnia 16 września 

2009 r. określają udzielanie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Na podstawie tych 

postanowień podmioty mogą składać wnioski o dofinansowanie przedmiotowych prac w terminie 

wyznaczonym przez Burmistrza. 

Wniosek o dofinansowanie zadania publicznego związanego z pracami konserwatorskimi przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Prószków, został 

złożony przez Parafię Rzymsko – Katolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich 

w dniu 22 września 2020 r., w ramach naboru wniosków o dofinansowanie takich prac 

ogłoszonego w dniu 18 września 2020 r. 

Wniosek został sporządzony zgodnie z par. 3 przedmiotowej uchwały oraz został przedłożony 

w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 23 000,00 zł. 

Wskazane we wniosku prace polegają na przeprowadzeniu prac konserwatorskich przy 

zabytkach znajdujących się w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach 

Wielkich, wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego decyzją nr  Ks.B.t.VI-908/1-

25/93 w dniu 13 maja 1993 r., w następującym zakresie: 

1) Wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej przy pochodzącej z I połowy XVI wieku 

rzeźbie drewnianej - Krucyfiksie, umiejscowionej w kościele parafialnym pw. św. Jana 

Chrzciciela w Zimnicach Wielkich. Zabytek ujęty pod nr 11 w spisie zabytków stanowiącym 

załącznik nr 1 do decyzji nr Ks.B.t.VI-908/1-25/93. W chwili obecnej rzeźba posiada liczne 

uszkodzenia struktury drewna i przemalowania, wymagające podjęcia działań w zakresie 

zahamowania degradacji drewnianej struktury zabytku i jego zabezpieczenia i przywrócenia 

walorów użytkowych renesansowej rzeźby.  

2) Wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej pochodzącego z I połowy XIX wieku 

obrazu olejnego na płótnie Św. Anna z Marią z ołtarza bocznego pw. Św. Anny, z kościoła 

parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich. Zabytek ujęty pod nr 4 w spisie 

zabytków stanowiącym załącznik do decyzji nr Ks.B.t.VI-908/1-25/93. Obraz w chwili obecnej 

posiada liczne uszkodzenia struktury płótna i zabrudzenia powierzchni warstwy malarskiej, 

wymagające podjęcia pilnych działań w zakresie zahamowania degradacji substancji zabytku i 

jego zabezpieczenia oraz przywrócenia walorów zabytkowych.   

 

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków odpowiednio w pozwoleniach: 

- nr 8/R/2020 z dnia 9 marca 2020 r., 

- nr 9/R/2020 z dnia 11 marca 2020 r. 

wyraził zgodę na przeprowadzenie wskazanych prac. 

Mając na uwadze rangę, stan zachowania zabytków, istotną wartość historyczną i znaczenie dla 

lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz potrzebę zapewnienia właściwej ochrony obiektów 

zabytkowych  na terenie Gminy Prószków, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

     

 

          Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



                                                                Druk nr 193 
 Projekt z dnia 21.10.2020 r. 

 

 

 
UCHWAŁA NR 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 30 października 2020 r. 

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 z późn. zm.), Rada 

Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 
W uchwale Nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2019 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020 (Dz. Urz. Woj. Op. z 

2020r. poz. 293 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1. w planie dochodów, wydatków stanowiących załączniki nr 1, 2, do Uchwały  

Nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020, zgodnie z załącznikiem  

nr 1 do niniejszej uchwały; 

2. w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Prószków  

na 2020 r. stanowiącym załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej  

w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na 

rok kalendarzowy 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 

3. w rocznym planie na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 

stanowiącym załącznik nr 11 do Uchwały Nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z 

dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 

2020, zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

4. w planie wydatków majątkowych wg zadań stanowiącym załącznik nr 10 do uchwały  

Nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020, zgodnie z załącznikiem  

nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. 

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

Województwa Opolskiego. 

 

 

    Radca prawny                        

  Marcin Popielski 

Skarbnik 

Dorota Staniów 

Zastępca Burmistrza 

  Janusz Staszowski  



 
Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z 30 października 2020  r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków na  

rok kalendarzowy 2020 

 
Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia 20 grudnia 2019 r. – PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2020. 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 1.527.229,00 zł,                       

w tym: 

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 1.527.229,00 zł 

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia o kwotę 1.527.229,00 zł 

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo 

– gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.527.229,00 

zł 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 1.527.229,00 zł,                       

w tym: 

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 1.527.229,00 zł 

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia o kwotę 1.527.229,00 zł 

§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  o kwotę 1.527.229,00 

zł 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 198.150,00 zł,  w tym: 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 16.000,00 zł 

Rozdział 75495 Pozostała działalność o kwotę 16.000,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 16.000,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 163.350,00 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 163.350,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 163.350,00 zł 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 5.000,00 zł 

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw o kwotę 5.000,00 zł 

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 5.000,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 13.800,00 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 13.800,00 zł 

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 13.800,00 zł 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia 20 grudnia 2019 r. – PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE DZIAŁÓW  

I ROZDZIAŁÓW   

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 553.600,00 zł, w tym: 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 160.000,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  o kwotę 150.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 150.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 150.000,00 zł 

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne  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 o kwotę 10.000,00 zł 

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 32.000,00 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  o kwotę 32.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 32.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 32.000,00 zł 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 37.000,00 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne  o kwotę 3.000,00 zł 



Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł 

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe  o kwotę 11.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 11.000,00 zł 

Rozdział 75495 Pozostała działalność  o kwotę 23.000,00 zł 

1.Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 13.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 13.000,00 zł 

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 219.500,00 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe  o kwotę 3.000,00 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola  o kwotę 210.000,00 zł 

1.Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 207.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 207.000,00 

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne  o kwotę 6.500,00 zł 

1.Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.500,00 zł, w tym na: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.500,00 

Dział 852 Pomoc społeczna  o kwotę 13.500,00 zł 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej  o kwotę 11.000,00 zł 

1.Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.500,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.500,00 zł 

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500,00 zł 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  o kwotę 2.500,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.500,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.500,00 zł 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  o kwotę 10.000,00 zł 

Rozdział 85401 Świetlice szkolne o kwotę 10.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 

Dział 855 Rodzina  o kwotę 6.450,00 zł 

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze  o kwotę 1.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.000,00 zł, w tym na: 

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

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  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 o kwotę 5.000,00 zł 

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 450,00 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 450,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę 60.000,00 zł 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 30.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 30.000,00 zł 

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 30.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 30.000,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 15.150,00 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 15.150,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.150,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.150,00 zł 

 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 490.370,06 zł, w tym: 



Dział 752 Obrona narodowa  o kwotę 3.000,00 zł 

Rozdział 75215 Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych 

niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki o kwotę 3.000,00 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie  o kwotę 99.500,00 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe  o kwotę 19.500,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 19.500,00 zł, w tym na: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 19.500,00 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół  o kwotę 80.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 80.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 80.000,00 zł 

Dział 851 Ochrona zdrowia  o kwotę 33.200,00 zł 

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii  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 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  o kwotę 30.200,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.200,00 zł, w tym na: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.600,00 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 13.600,00 zł 

Dział 852 Pomoc społeczna  o kwotę 338.600,00 zł 

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 3.000,00 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł 

Rozdział 85216 Zasiłki stałe o kwotę 20.000,00 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.000,00 zł 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej  o kwotę 176.100,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 176.100,00 zł, w tym na: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 148.600,00 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 27.500,00 zł 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  o kwotę 99.500,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 99.500,00 zł, w tym na: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 97.000,00 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.500,00 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność  o kwotę 40.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 40.000,00 zł 

Dział 855 Rodzina  o kwotę 5.000,00 zł 

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  o kwotę 5.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.000,00 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.350,00 zł 

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 1.350,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.350,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.350,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 9.720,06 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 9.720,06 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.720,06 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 9.720,06 zł 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia 20 grudnia 2019 r. – PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW  

I ROZDZIAŁÓW 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 134.920,06 zł w 

tym: 



Dział 851 Ochrona zdrowia  o kwotę 38.200,00 zł 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  o kwotę 38.200,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 38.200,00 zł  

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 96.720,06 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 96.720,06 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 96.720,06 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 4 092 000,00 3 692 000,00 0,00 400 000,00 

  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 403 000,00 3 000,00   400 000,00 

  60016 Drogi publiczne gminne 3 654 000,00 3 654 000,00     

  60017 Drogi wewnętrzne 35 000,00 35 000,00     

700   Gospodarka mieszkaniowa 273 000,00 273 000,00 0,00 0,00 

  70005 
Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
273 000,00 273 000,00     

801   Oświata i wychowanie  25 000,72 25 000,72 0,00 0,00 

  80101 Szkoły podstawowe 25 000,72 25 000,72     

851   Ochrona zdrowia 80 200,00 80 200,00 0,00 0,00 

  85154 
Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 
80 200,00 80 200,00     

900   
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
2 484 435,29 118 200,00 0,00 2 366 235,29 

  90001 
Gospodarka  ściekowa i 

ochrona wód 
0,00 0,00     

  90005 
Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu 
598 556,00 102 000,00   496 556,00 

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 16 200,00 16 200,00     

  90026 
Pozostałe działania związane z 

gospodarką odpadami 
1 869 679,29     1 869 679,29 

921   
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 
1 395 561,34 175 561,34 0,00 1 220 000,00 

  92109 
Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby 
1 220 000,00     1 220 000,00 

  92195 Pozostała działalność 175 561,34 175 561,34     

 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 8 350 197,35 4 363 962,06 0,00 3 986 235,29 

 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 4 do Uchwały Nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z 

dnia 20 grudnia 2019r - Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Prószków na 2020 r. 
 

DOCHODY 

Dział Rozdział Treść Kwota w złotych 

756   
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
135 000,00 

  75618 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 
135 000,00 

    Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 135 000,00 

WYDATKI 



Dział Rozdział Treść Kwota w złotych 

851 Ochrona zdrowia 135 000,00 

  85153 Zwalczanie narkomanii 0,00 

    Wydatki bieżące w tym: 0,00 

    Wydatki jednostek budżetowych w tym: 0,00 

    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 

  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 135 000,00 

    Wydatki bieżące w tym: 54 800,00 

    Wydatki jednostek budżetowych w tym: 54 800,00 

    wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 300,00 

    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 500,00 

    Wydatki majątkowe 80 200,00 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 11 do Uchwały Nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia                           

20 grudnia 2019r.  – ROCZNY PLAN NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH 

FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

W tabeli ROCZNY PLAN NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU 

SOŁECKIEGO LP. 2,13 otrzymuje brzmienie : 

LP Sołectwo Dział Rozdział Przedsięwzięcie 
Plan na 2020 r w 

złotych 

2 PRZYSIECZ 

900 

90004 
Utrzymanie terenów zielonych (wraz z ich 

podlewaniem) 
8 000,00 

90015 
Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji 

elektrycznej na placu festynowym 
2 200,00 

921 92195 

Wykonanie kapliczki w miejscowości Przysiecz 700,00 

Spotkanie świąteczne 2 500,00 

Stroje ludowe dla reprezentacji wsi 3 000,00 

Uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 

"Rumcajs" 
1 000,00 

Naprawa werandy 1 000,00 

Remont Sali wiejskiej Rumcajs 9 950,00 

926 92601 
Wyrównanie i utwardzenie terenu przy boisku 
sportowym 

1 159,77 

RAZEM  29 509,77 

13 ŹLINICE 

754 75412 
Zakup strojów reprezentacyjnych dla Młodzieżowej 

Drużyny Pożarniczej 
2 397,00 

900 90004 
Rewitalizacja terenów zielonych znajdujących się w 

obrębie stawu przy remizie OSP 
1 500,00 

921 92195 

Przedsięwzięcia o charakterze integracyjno-

okolicznościowym dla mieszkańców łączące 
elementy lokalnej tradycji, kultury i obrzędowości 

oraz wzmacniające poczucie lokalnej tożsamości 

1 008,60 

Spotkanie integracyjne społeczności sołectwa z 

okazji Dnia Kobiet 
4 000,00 

Zakup sprzętu multimedialnego i namiotu 
biesiadnego 

10 500,00 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej na 

potrzeby organizacji imprez lokalnych 
4 271,34 

Wykonanie robót ziemnych wraz z pomiarem 

geodezyjnym pod wiatę biesiadną 
9 720,06 

RAZEM 33 397,00 

 

 

 

 

 

 



 
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z 30 października 2020  r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków na  

rok kalendarzowy 2020 

 
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ  

na 2020 rok 

          

Lp. Nazwa zadania - lokalizacja 

Koszt zadania 

pozostały do 

realizacji 

Nakłady w 2020 roku Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ 11 707 000,00 4 092 000,00   

  Dział 600 rozdz. 60013 8 018 000,00 403 000,00   

1 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 

DW 414  na odcinku Złotniki-Prószków 

obejmująca również budowę parkingu 

BIKE &RIDE w m. Prószków 

5 350 000,00 200 000,00 
kontynuacja 

zadania 

2 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż 

drogi wojewódzkiej Nr 415 na terenie 

miejscowości  Zimnice Wielkie i Zimnice 

Małe  

2 665 000,00 200 000,00 
kontynuacja 

zadania 

3 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż 

drogi wojewódzkiej Nr 414 w m. 

Przysiecz-Ligota Prószkowska wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą  

3 000,00 3 000,00   

  Dział 600 rozdz. 60016 3 654 000,00 3 654 000,00   

1 
Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. 

Zielonej w miejscowości Prószków 
1 877 000,00 1 877 000,00 

kontynuacja 

zadania 

2 
Przebudowa drogi gminnej nr 104827 O ul. 

Strażackiej w miejscowości Przysiecz 
1 777 000,00 1 777 000,00 

kontynuacja 

zadania 

  Dział 600 rozdz. 60017 35 000,00 35 000,00   

3 

Budowa łącznika drogowego drogi gminnej 

nr 104849 O ul. Strzeleckiej w Złotnikach z 

drogą wojewódzką nr 414 

35 000,00 35 000,00   

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 273 000,00 273 000,00   

  Dział 700 rozdz. 70005 273 000,00 273 000,00   

1 

Zakup nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej oznaczonej nr działki 

318/4 a.m. 1 obręb Zimnice Małe 

273 000,00 273 000,00   

III. OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 000,72 25 000,72   

  Dział 801 rozdz. 80101 25 000,72 25 000,72   

1 

Budowa miejsc parkingowych od strony ul. 

Kościelnej na terenie PSP Ligota 

Prószkowska - II etap 

25 000,72 25 000,72 

kontynuacja 

zadania - fundusz 

sołecki 

IV. OCHRONA ZDROWIA 80 200,00 80 200,00   

  Dział 851 rozdz. 85154 80 200,00 80 200,00   

1 
Budowa oświetlenia dwóch kortów 

tenisowych w Prószkowie 
42 000,00 42 000,00 

kontynuacja 

zadania 

2 
Rozbudowa placu rekreacyjnego w 

Boguszycach 
38 200,00 38 200,00   

V. GOSPODARKA KOMUNALNA 2 484 435,29 2 484 435,29   



  Dział 900 rozdz. 90001 0,00 0,00   

1 

Przebudowa fragmentu sieci kanalizacji 

tłoczonej w miejscowości Prószków na ul. 

Osiedle  

0,00 0,00 
kontynuacja 

zadania 

  Dział 900 rozdz. 90005 598 556,00 598 556,00   

1 
Wymiana źródeł ciepła na bardziej 

ekologiczne w gminie Prószków 
496 556,00 496 556,00 

kontynuacja 

zadania  

2 

Ochrona powietrza polegająca na trwałej 

zmianie ogrzewania węglowego na 

proekologiczne 

102 000,00 102 000,00   

  Dział 900 rozdz. 90015 16 200,00 16 200,00   

1 

Wykonanie dokumentacji technicznej 

instalacji elektrycznej na placu festynowym 

w Przysieczy 

2 200,00 2 200,00 fundusz sołecki 

2 

Montaż oświetlenia zewnętrznego na placu 

festynowo-rekreacyjnym przy świetlicy 

wiejskiej w Nowej Kuźni- etap I  

14 000,00 14 000,00 fundusz sołecki 

  Dział 900 rozdz. 90026 1 869 679,29 1 869 679,29   

1 

Rozbudowa i modernizacja punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

w Prószkowie 

1 011 381,52 1 011 381,52 
kontynuacja 

zadania 

2 

Budowa punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych w Boguszycach w 

gminie Prószków 

583 124,10 583 124,10 
kontynuacja 

zadania 

3 Zwiększenie zasięgu systemu selektywnej 

zbiórki odpadów w gminie Prószków 
275 173,67 275 173,67 

kontynuacja 

zadania 

VI. 
KULTURA I OCHRONA 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
1 395 561,34 1 395 561,34   

  Dział 921 rozdz. 92109 1 220 000,00 1 220 000,00   

1 

Zwiększenie efektywności energetycznej w 

budynku OKiS w Prószkowie w zakresie 

termomodernizacji, przebudowy oraz 

nadbudowy 

1 220 000,00 1 220 000,00 
kontynuacja 

zadania 

  Dział 921 rozdz. 92195 175 561,34 175 561,34   

1 

Zakup jednego urządzenia do pielęgnacji 

terenów zielonych w Ligocie 

Prószkowskiej. Traktor o dużej wydajności 

z osprzętem 

13 397,28 13 397,28 fundusz sołecki 

2. 

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz 

budowa wiaty na placu rekreacyjno-

festynowym w Boguszycach 

34 000,00 34 000,00 fundusz sołecki 

3. 

Zakup kontenera pełniącego na wiejskim 

placu rekreacyjno-sportowym w Złotnikach 

rolę magazynowo - socjalną 

23 444,00 23 444,00 fundusz sołecki 

4. 
Budowa wiaty w miejscowości Źlinice - 

projekt techniczny 
8 000,00 8 000,00   

5. 

Budowa wiaty w miejscowości Źlinice - 

wykonanie robót ziemnych wraz z 

pomiarem geodezyjnym pod wiatę 

biesiadną  

9 720,06 9 720,06 
fundusz sołecki                  

- etap I 

6 

Wymiana systemu ogrzewania w świetlicy 

wiejskiej w Zimnicach Wielkich na 

proekologiczne  

87 000,00 87 000,00   

  RAZEM 15 965 197,35 8 350 197,35   



 
UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

1. Dochodów majątkowych o kwotę 1.527.229,00 zł 

Dz. 758 Rozdz. 75816 o kwotę 1.527.229,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie 

1. Wydatków bieżących o kwotę 490.370,06 zł  

Dz. 752 Rozdz. 75215 o kwotę 3.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Dz. 801 Rozdz. 80101 o kwotę 19.500,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 
Dz. 801 Rozdz. 80113 o kwotę 80.000,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
Dz. 851 Rozdz. 85153 o kwotę 3.000,00 zł – przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki 
majątkowe 
Dz. 851 Rozdz. 85154 o kwotę 30.200,00 zł – przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki 
majątkowe 
Dz. 852 Rozdz. 85215 o kwotę 3.000,00 zł  
Dz. 852 Rozdz. 85216 o kwotę 20.000,00 zł 
Dz. 852 Rozdz. 85219 o kwotę 176.100,00 zł 
Dz. 852 Rozdz. 85228 o kwotę 99.500,00 zł 
Dz. 852 Rozdz. 85295 o kwotę 40.000,00 zł 
Dz. 855 Rozdz. 85502 o kwotę 5.000,00 zł 
zmniejszenie planu z związku z nadwyżką środków w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 
Dz. 900 Rozdz. 90004 o kwotę 1.350,00 zł przesunięcie środków związku ze zmianą przedsięwzięć  
w ramach funduszu sołeckiego   
Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 9.720,06 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

2. Dochodów majątkowych o kwotę 1.527.229,00 zł 

Dz. 758 Rozdz. 75816 o kwotę 1.527.229,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie 

3. Dochodów bieżących o kwotę 198.150,00 zł 

Dz. 754 Rozdz. 75495 o kwotę 16.000,00 zł – wpływy z tytułu zwrotu wypłaconego żołnierzowi 
świadczenia rekompensacyjnego 

Dz. 801 Rozdz. 80101 o kwotę 163.350,00 zł – wpływy z tytułu zwrotu składek ZUS 

Dz. 756 Rozdz. 75618 o kwotę 5.000,00 zł – wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 

Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 13.800,00 zł – środki z Fundacji „Górażdże”- Aktywni w Regionie na realizację 

zadań w sołectwach Boguszyce, Chrzowice, Folwark   

4. Wydatków bieżących o kwotę 553.600,00 zł  

Dz. 600 Rozdz. 60016 o kwotę 150.000,00 zł – na wydatki związane z bieżącą działalnością w zakresie 

utrzymania dróg gminnych 

Dz. 600 Rozdz. 60017 o kwotę 10.000,00 zł – na wydatki związane z bieżącą działalnością w zakresie 

utrzymania dróg wewnętrznych 

Dz. 750 Rozdz. 75023 o kwotę 32.000,00 zł - na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego 

Dz. 754 Rozdz. 75412 o kwotę 3.000,00 zł – na wydatki związane z wpłatą ekwiwalentów dla ochotniczych 

straży pożarnych  

Dz. 754 Rozdz. 75421 o kwotę 11.000,00 zł – na wydatki związane z zabezpieczeniem zadań związanych  

z zarządzaniem kryzysowym 

Dz. 754 Rozdz. 75495 o kwotę 23.000,00 zł – z tego: 10.000,00 zł na wypłatę świadczenia 
rekompensacyjnego z tytułu zwrotu wypłaconego żołnierzowi; 13.000,00 zł na bieżące zadania 
statutowe 
Dz. 801 Rozdz. 80101 o kwotę 3.000,00 zł – na świadczenia rzecz osób fizycznych  
Dz. 801 Rozdz. 80104 o kwotę 210.000,00 zł – z czego: 207.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane; 3.000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Dz. 801 Rozdz. 80148 o kwotę 6.500,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 



Dz. 852 Rozdz. 85219 o kwotę 11.000,00 zł z czego: 10.500,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych; 500,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Dz. 852 Rozdz. 85228 o kwotę 2.500,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
Dz. 854 Rozdz. 85401 o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

Dz. 855 Rozdz. 85501 o kwotę 1.000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
Dz. 855 Rozdz. 85502 o kwotę 5.000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
Dz. 855 Rozdz. 85504 o kwotę 450,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Dz. 900 Rozdz. 90001 o kwotę 30.000,00 zł na wydatki związane realizacją zadań w zakresie 
gospodarki ściekowej i ochrony wód 
Dz. 900 Rozdz. 90004 o kwotę 30.000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie 
utrzymania zieleni 
Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 15.150,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań w sołectwach 

5. Wydatków majątkowych o kwotę 134.920,06 zł  

Dz. 851 Rozdz. 85154 o kwotę 38.200,00 zł – wprowadza się zadanie pod nazwą; „Rozbudowa placu 

rekreacyjnego w Boguszycach” 

Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 96.720,06 zł czego :  

87.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Wymiana systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zimnicach Wielkich 

na proekologiczne”, 

9.720,06 zł na zadanie pod nazwą „Budowa wiaty w miejscowości Źlinice – wykonanie robót ziemnych wraz  

z pomiarem geodezyjnym pod wiatę biesiadną” – realizacja funduszu sołeckiego I etap. 

 

Sporządziła: Dorota Staniów    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Skarbnik 

Dorota Staniów 

Zastępca Burmistrza 

  Janusz Staszowski  



                                                                Druk nr 194 
 Projekt z dnia 21.10.2020 r. 

 

 

 

 
UCHWAŁA NR  

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 30 października 2020 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 2020 r., poz. 713) 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 z późn.zm.), Rada Miejska w Prószkowie 

uchwala co następuje: 

 

 

§ 1.  W uchwale Nr XXVI/182/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków dokonuje się następujących zmian: 

 

1) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków na lata 2020-2030 wraz z prognozą 

kwoty długu na lata 2020-2030 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/182/2020 

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Prószków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

2) W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/182/2020 Rady 

Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 września 2020 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 załączniku. 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny                        

  Marcin Popielski 

Skarbnik 

Dorota Staniów 

Zastępca Burmistrza 

  Janusz Staszowski  



OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR  

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 października 2020 r.  

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków 

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian: 

 

W roku 2020: 

 

 zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 198.150,00 zł, z tego: dochody bieżące 

(kolumna 1.1), w tego: pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę 198.150,00 zł; 

 zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 198.150,00 zł, w tym: zwiększono wydatki 

bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 63.229,94 zł i zwiększono wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o 

kwotę 134.920,06 zł 

 

W roku 2021: 

 

 zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 300.000,00 zł, z tego: dochody bieżące 

(kolumna 1.1), w tego: pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę 96.000,00 zł oraz 

dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 

inwestycje o kwotę 204.000,00 zł; 

 zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2), w tym: zwiększono wydatki majątkowe (kolumna 

2.2) o kwotę 300.000,00 zł; 

 

W roku 2022: 

 

 zwiększono dochody ogółem (kolumna 1), z tego: dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym: 

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.849.600,00 zł; 

 zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 1.849.600,00 zł, w tym: zwiększono 

wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 1.629.600,00 zł i zwiększono wydatki majątkowe 

(kolumna 2.2) o kwotę 220.000,00 zł; 

 

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

 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi 

wojewódzkiej Nr 414 w m. Przysiecz – Ligota Prószkowska wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą” - okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 3.020.000,00 zł, limit 

2020 0,00 zł, limit 2021 300.000,00 zł, limit 2022 2.720.000,00 zł, limit zobowiązań 

3.020.000,00 zł. 

Sporządziła: Ewa Miążek 

 

 

 

    Radca prawny                        

  Marcin Popielski 

Skarbnik 

Dorota Staniów 

Zastępca Burmistrza 

  Janusz Staszowski  


