
RO.0002.32.2021.ORM                                                  Prószków, 25.03.2021 r. 

 

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 

Sala konferencyjna w Żłobku Publicznym w Prószkowie  

ul. Daszyńskiego 1G w Prószkowie 

26 marzec 2021 r., godz. 8.00 

 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

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

zwierząt na terenie gminy Prószków w 2021 roku” (druk nr 231), 

2) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021 (druk nr 232), 

3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków (druk nr 233), 

4) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego (druk nr 234). 

4. Dyskusja i wolne wnioski. 

5. Zakończenie obrad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Druk nr 231 

Projekt z dnia 24.03.2021 r. 
 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR ……………………….. 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ……… 2021 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2021 roku” 

 

 

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 ze zm.) w związku z art. 11a ust. 1 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638) –  

po zaopiniowaniu zgodnie z art. 11a pkt 7 ustawy o ochronie zwierząt, Rada Miejska  

w Prószkowie uchwala, co następuje: 

   

§ 1 

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

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2021 roku”, w brzmieniu 

określonym w załączniku do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

 

§ 3 

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

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



Uzasadnienie do uchwały  

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań 

własnych gminy zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  

o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.).  

Rada Gminy corocznie do 31 marca określa w drodze uchwały program opieki nad 

zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt zgodnie z art. 11a ust. 1 w/w ustawy. 

Program opieki nad zwierzętami obejmuje w szczególności:  

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3. odławianie bezdomnych zwierząt; 

4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6. usypianie ślepych miotów; 

7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                           

z udziałem zwierząt. 

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

ponosi gmina. 

Program został przekazany do zaopiniowania zgodnie z art. 11 a ust. 7 ustawy  

o ochronie zwierząt. Do projektu uchwały wpłynęły dwie uwagi Powiatowego Inspektora 

Weterynarii w Opolu, o następującej treści: 

 pkt 3.2 – należy dookreślić czy firma organizująca transport oraz wyłapywanie 

zwierząt posiada zezwolenie przewoźnika zwierząt, czy jest zarejestrowana oraz 

posiada zatwierdzone przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii środki 

transportu zwierząt raz z podanymi gatunkami zwierząt, które mogą być przewożone 

 pkt 3.7 – należy wskazać numer gospodarstwa, jakie gatunki zwierząt oraz w jakiej 

ilości jest w stanie przyjąć w/w gospodarstwo, podać pełny adres gospodarstwa 

ujmując kod pocztowy oraz nr właściciela gospodarstwa; 

Uwaga dotycząca pkt 3.2 została w pełni uwzględniona i stosowne dane zostały wpisane  

do „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Prószków w 2021 roku”. Natomiast Uwaga dotycząca pkt 3.7 nie została 

uwzględniona ze względu na ochronę danych osobowych i przepisy RODO. 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  
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1. Podstawa prawna  

 

Zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym oraz 

ich wyłapywanie, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 638), należy do zadań własnych gminy. 

Przepisy dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt regulują: 

a) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 

1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U.  

z 1998 r., Nr 116, poz. 753),   

b) Uchwała Rady Miejskiej w Prószkowie nr V/31/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.  

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  

o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich treści (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 34, poz. 425  

ze zmianami). 

2. Cel programu 

Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad bezdomnymi 

zwierzętami na terenie gminy Prószków.  

3. Realizacja programu 

Realizacja programu obejmuje następujące działania: 

 

1) opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie, 

2) odławianie bezdomnych zwierząt, 

3) zapewnianie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) usypianie ślepych miotów, 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich,  

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

 

3.1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

 Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione 

warunki rozwoju i swobodnego bytu, z wyjątkiem tych, które stanowią nadzwyczajne 

zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej. 

Gmina będzie otaczać opieką wolno żyjące koty w momencie pojawienia się ich  

na terenie gminy pozostawiając je jednocześnie na wolności. Opieka polegać będzie  

w szczególności na dokarmianiu zwierząt w miejscu ich bytowania. 



 

3.2. Odławianie bezdomnych zwierząt 

Odławianie zwierząt bezdomnych jest możliwe tylko w przypadku, gdy istnieje 

możliwość zapewnienia odłowionym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 

Odstępstwem jest odławianie zwierząt, które stwarzają poważne zagrożenie dla ludzi lub 

innych zwierząt.  

Zanim odłowione zwierzęta trafią do schroniska, będą umieszczane na okres nie 

dłuższy niż 2 tygodnie w gospodarstwie Pana Jerzego Kurpierza w Prószkowie przy  

ul. Zielonej 9, celem zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.proszkow.pl oraz  

na oficjalnym fanpage Gminy Prószków na Facebooku o odłowieniu danego zwierzęcia. 

Powyższe działanie ma na celu upewnienie się, iż zwierzę faktycznie jest bezdomne i nie 

znajdzie się jego właściciel oraz próbę  znalezienia osoby chętnej do adopcji, a tym samym 

znalezienia nowego domu dla bezdomnego zwierzęcia zanim ono trafi  

do schroniska. 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Prószków i przewożenie ich  

do schroniska odbywać się będzie na podstawie pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia 

przez pracownika Gminy firmie prowadzącej działalność w zakresie odławiania bezdomnych 

zwierząt każdorazowo w przypadku zaistnienia konieczności odłowienia bezdomnego 

zwierzęcia.  

Zwierzęta odławiane będą przez przeszkolonych pracowników za pomocą 

specjalistycznego sprzętu oraz środków nie stwarzających zagrożenia dla ich życia  

i zdrowia. Stosowane środki nie będą powodowały cierpienia podczas odławiania  

i transportu. 

Odławianie oraz transport bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków 

realizowane będzie w ramach podpisanej umowy przez specjalistyczną firmę posiadającą 

wszystkie zezwolenia wymagane obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie odławiania 

i transportu zwierząt, w tym zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zawierciu 

(decyzja nr PIW-CHZ.623-122/16) na wykonywanie transportu drogowego zwierząt: psy, 

koty trwającego ponad 8 godzin. Firma ta posiada również decyzję Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Zawierciu nr PIW-CHZ.623-94/11 nadającą jej weterynaryjny numer 

identyfikacyjny dla prowadzonej działalności z zakresu transportu zwierząt – psy, koty oraz 

potwierdzającą wpis do rejestru podmiotów nadzorowanych. 

Jeżeli zajdzie taka potrzeba odławianie zwierząt bezdomnych będzie odbywało się 

również poza godzinami pracy urzędu, w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy. 

 

3.3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

Schronisko dla zwierząt to miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami 

domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421). 

Do podstawowych form opieki świadczonej przez schroniska dla bezdomnych 

zwierząt należy zapewnienie zwierzętom bezpiecznego schronienia, pożywienia, 

podstawowej opieki weterynaryjnej oraz pomoc w znalezieniu nowych opiekunów. 

Schronisko musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

http://www.proszkow.pl/
https://sip.lex.pl/#/dokument/17089453
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCywienie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opiekun


weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r., Nr 158, poz. 

1657).  

 

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Prószków będą kierowane  

do schroniska w Miedarach (woj. śląskie). 

 

   W schronisku, jest punkt informacyjny wskazujący miejsce pobytu przekazanych 

zwierząt.  

Schronisko posiada aktualną umowę z lekarzem weterynarii na świadczenie 

kompleksowej obsługi weterynaryjnej nad zwierzętami przyjmowanymi i przebywającymi 

w schronisku oraz umowę z podwykonawcą na odbiór zwierząt uśpionych lub padłych 

w schronisku. 

 Gmina umożliwia tymczasową opiekę i zapewnia leczenie weterynaryjne zwierząt, 

które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) 

utraciły właściciela. Zwierzęta będą przekazywane pod opiekę do schroniska lub 

gospodarstwa rolnego na okres nieobecności właściciela zwierzęcia.  

 Koszt utrzymania zwierzęcia na ten czas będzie ponoszony przez gminę. Właściciel 

zwierzęcia zobowiązany jest odebrać zwierzę ze schroniska lub z gospodarstwa rolnego    

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania stosownego zawiadomienia. Jeżeli po upływie 14 dni 

właściciel nie odbierze zwierzęcia to kierownik schroniska zadecyduje o dalszym losie tego 

zwierzęcia.  

   

3.4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla 

zwierząt 

 Zabiegom sterylizacji oraz kastracji poddawane będą bezdomne zwierzęta, które 

zostaną odłowione z terenu gminy i umieszczone w schronisku. Zabiegi przeprowadzane będą 

w schronisku.   

 

3.5. Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

W schronisku, do którego Gmina przekazuje bezdomne zwierzęta, będą zamieszczane 

informacje dotyczące: 

 najważniejszych danych o wyłapanych zwierzętach (w tym zdjęcia), 

 możliwości adopcji znajdujących się tam zwierząt. 

Informacje takie będą dostępne na terenie placówki oraz na jej stronie internetowej. 

 Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzą zarówno schroniska, 

lokalne organizacje ochrony zwierząt, jak i niektóre firmy odławiające bezdomne zwierzęta.  

 

3.6. Usypianie ślepych miotów 

 Jednym ze sposobów zapobiegania bezdomności zwierząt jest usypianie ślepych 

miotów. Zabiegu może dokonać jedynie lekarz weterynarii.  

 Zapobieganie bezdomności powinno polegać jednak na prowadzeniu akcji 

zachęcającej właścicieli kotów i psów do wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji, 

przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli, natomiast 

usypianie ślepych miotów powinno być traktowane jako ostateczność. 



 

3.7. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich 

Gmina ma obowiązek wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca 

dla zwierząt gospodarskich, szczególnie, gdy zwierzęta te są źle traktowane, porzucone lub 

pozbawione opieki z innego powodu. 

Zwierzę, nad którym właściciel lub opiekun się znęca, może być odebrane  

na podstawie decyzji burmistrza (art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt) i umieszczone  

w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Wskazanie gospodarstwa rolnego odbywać się 

będzie każdorazowo po konsultacji z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. 

Przez znęcanie się nad zwierzętami rozumie się utrzymywanie zwierząt  

w niewłaściwych warunkach, w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa,  

a także przetrzymywania zwierząt w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im 

zachowanie naturalnej pozycji. 

Jeśli wniosek o odebranie zwierzęcia składa upoważniony przedstawiciel organizacji 

społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt, oznacza to, że przeprowadziła ona 

postępowanie sprawdzające i stwierdziła fakt znęcania się nad zwierzętami, których jej 

wniosek dotyczy. 

Podstawę prawną do wydania decyzji burmistrza o umieszczeniu zwierzęcia 

gospodarskiego źle traktowanego we wskazanym gospodarstwie osoby fizycznej jest art. 7 

ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt. Decyzja podejmowana jest z urzędu po uzyskaniu 

informacji od Policji, straży miejskiej, lekarza weterynarii lub upoważnionego 

przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt. 

Ustawa o ochronie zwierząt nie określa wymagań, jakie powinno spełniać 

indywidualne gospodarstwo rolne, aby przyjąć zwierzę gospodarskie. Jednak gospodarstwo 

rolne musi spełniać minimum standardów sanitarnych i weterynaryjnych, o których mowa  

w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421).  

Osoby opiekujące się zwierzętami powinny wykazywać przyjazny stosunek  

do zwierząt oraz odpowiednią wiedzę w tym kierunku (ukończoną szkołę, szkolenie bądź 

doświadczenie w opiece nad zwierzętami). 

Osoba przyjmująca zwierzę musi być w stanie zapewnić mu odpowiednie warunki 

bytowania, tzn. musi ona posiadać miejsce, w którym będzie utrzymywane zwierzę 

odpowiednie do gatunku zwierzęcia i jego potrzeb uwzględniając minimalne normy 

powierzchni, w zależności od systemów utrzymania, np. pomieszczenia inwentarskie, wybieg. 

W przypadku zwierząt gospodarskich powinny być zachowane zasady dotyczące 

przemieszczeń pomiędzy stadami, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

Osoba, która przyjmuje zwierzę nie może być karana za naruszenia przepisów ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

Zwierzęta gospodarskie porzucone, pozbawione opieki oraz odebrane 

właścicielom będą umieszczane w Gospodarstwie Rolnym, Heinrich Lempka  

ul. Chmielowa 3, 46-060 Zimnice Małe. 

http://lex.pl/serwis/du/2003/1002.htm
http://lex.pl/serwis/du/2003/1002.htm
http://lex.pl/serwis/du/2003/1002.htm
http://lex.pl/serwis/du/2003/1002.htm
http://lex.pl/serwis/du/2008/1342.htm
http://lex.pl/serwis/du/2008/1342.htm
http://lex.pl/serwis/du/2003/1002.htm
http://lex.pl/serwis/du/2003/1002.htm


Do wyznaczonego gospodarstwa będą przekazywane również zwierzęta odebrane 

właścicielom w trybie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt. 

 

3.8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt 

 W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w którym zwierzę zostaje 

potrącone i jest ranne, Gmina niezwłocznie zleca lekarzowi weterynarii przyjazd na miejsce 

zdarzenia. 

Jeżeli lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę musi zostać uśpione, to zabieg 

wykonuje bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy zranione zwierzę w opinii lekarza może być 

hospitalizowane, lekarz weterynarii podejmuje leczenie oraz rekonwalescencję zwierzęcia. 

Jeżeli potrącone zwierzę jest zwierzęciem bezdomnym, to po leczeniu zostaje przekazane  

do schroniska dla zwierząt.  

W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w wyniku którego potrącone 

zwierzę utraciło życie – Gmina zawiadamia podmiot odbierający padłe zwierzęta, który 

w ramach podpisanej z Gminą umowy, zobowiązany jest bezzwłocznie zorganizować zbiórkę, 

transport oraz unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych odebranych z terenu gminy. 

Zgłoszenia zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt poza godzinami pracy Urzędu 

Miejskiego w Prószkowie będą przyjmowane pod numerem telefonu: 661 892 976 

4. Środki finansowe oraz sposób wydatkowania tych środków na realizację 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt  

Lp. Zadanie 
Jednostka 

wykonująca 

Koszt 

[zł] 

1. 

- umieszczenie zwierząt bezdomnych 

w schronisku dla zwierząt, 

- sterylizacja albo kastracja zwierząt w 

schronisku 

- odławianie bezdomnych zwierząt 

Schronisko 

Urząd Miejski 

Firma prowadząca 

działalność w 

zakresie odławiania 

zwierząt 

24 000,00 

 

2. 
- poszukiwania właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt 

Schronisko 

Urząd Miejski 
2 000,00 

3. - usypianie ślepych miotów Lekarz weterynarii 1 000,00 

4. 

- umieszczenie zwierzęcia 

w gospodarstwie rolnym - koszt leczenia 

i pobytu 

Urząd Miejski 1 000,00 

5. 

- zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt 

Lekarz weterynarii 10 000,00 

6. 
opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym 

ich dokarmianie  
Urząd Miejski  2 000,00 



Lp. Zadanie 
Jednostka 

wykonująca 

Koszt 

[zł] 

                                                                       Razem               40 000,00 

 

Podział środków finansowych na poszczególne zadania został opracowany na podstawie 

wydatkowania środków w roku 2020. W miarę potrzeb środki mogą być przenoszone 

pomiędzy poszczególnymi pozycjami.  

5. Aktualne umowy 

W roku 2021 poszczególne zadania będą realizowane na podstawie umów: 

1. Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Jurczyk – poszukiwanie właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt, przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Prószków 

2. Lekarz Weterynarii – Jan Piskoń – zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej  

w przypadkach drogowych z udziałem zwierząt. 

3. Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Jurczyk – odławianie i przekazywanie  

do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Druk nr 232 

Projekt z dnia 17.03.2021 r. 
 

UCHWAŁA NR 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia …………. 2021 r. 

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021 

 

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 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 2021, poz. 305), Rada Miejska 

w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
W uchwale Nr XXIX/200/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021 (Dz. Urz. Woj. Op. z 

2021r. poz. 135 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1. w planie dochodów, wydatków, przychodów stanowiących załączniki nr 1, 2, 3 do Uchwały  

Nr XXIX/200/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021, zgodnie z załącznikiem  

nr 1 do niniejszej uchwały; 

2. w planie wydatków majątkowych wg zadań stanowiącego załącznik nr 10 do Uchwały  

Nr XXIX/200/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021, zgodnie z załącznikiem  

nr 2 do niniejszej uchwały; 

3. w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, stanowiącego załącznik nr 7 do Uchwały  

Nr XXIX/200/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021, zgodnie z załącznikiem  

nr 3 do niniejszej uchwały; 

4. w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Prószków na rok 2021  

stanowiącym załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXIX/200/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok 

kalendarzowy 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 

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

stanowiącym załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIX/200/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok 

kalendarzowy 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 

6. § 4 otrzymuje brzmienie : 

”Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 3.144.953,72 zł, który zostanie pokryty  

z przychodów uzyskanych z: 

1) kredytów w wysokości 500.000,00 zł  

2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.159.466,72 zł 

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 

wartościowych, kredytów, pożyczek i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.485.487,00 zł 
§ 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 

   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

          Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  31 marca 2021  r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków na  rok 

kalendarzowy 2021 
 

 

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIX/200/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia 18 grudnia 2020 r. – PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2021. 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 435.498,00 zł,  

w tym: 

Dział 801 Oświata i wychowanie  o kwotę 341.272,00 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 339.801,00zł 

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 

339.801,00 zł 

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 

przedszkolnego o kwotę 1.471,00zł 

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 

1.471,00 zł 

Dział 851 Ochrona zdrowia  o kwotę 37.220,00 zł 

Rozdział 85195 Pozostała działalność o kwotę 37.220,00zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 37.220,00 zł 

Dział 852 Pomoc społeczna  o kwotę 11.506,00 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 11.506,00zł 

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pochodzące z innych źródeł o kwotę 

11.506,00 zł 

Dział 855 Rodzina  o kwotę 5.000,00 zł 

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów o kwotę 5.000,00zł 

§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  

o kwotę 5.000,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę 40.500,00 zł 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 40.500,00zł 

§ 2337 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 40.500,00 zł 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXIX/200/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia 18 grudnia 2020 r – PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE DZIAŁÓW  

I ROZDZIAŁÓW   

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 507.998,00 zł, w tym: 

Dział 801 Oświata i wychowanie  o kwotę 341.272,00 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 339.801,00zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 339.801,00 zł, w tym na: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 339.801,00 zł 

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 

przedszkolnego o kwotę 1.471,00zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.471,00 zł, w tym na: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.471,00 zł 

Dział 851 Ochrona zdrowia  o kwotę 37.220,00 zł 

Rozdział 85195 Pozostała działalność o kwotę 37.220,00zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 37.220,00 zł, w tym na: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 34.579,00 zł 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.641,00 zł  

 



Dział 852 Pomoc społeczna  o kwotę 11.506,00 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 11.506,00zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11.506,00 zł, w tym na: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.694,00 zł 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 812,00 zł 

Dział 855 Rodzina  o kwotę 5.000,00 zł 

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 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  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę 47.000,00 zł 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 47.000,00zł 

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

w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 47.000,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 66.000,00 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 66.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 66.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 66.000,00 zł  

 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 285.500,00 zł, w tym: 

Dział 801 Oświata i wychowanie  o kwotę 263.500,00 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 263.500,00zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 263.500,00 zł, w tym na: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 263.500,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 22.000,00 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 22.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 22.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 22.000,00 zł  

 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 113.000,00 zł, w 

tym: 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 87.000,00 zł 

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 27.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 27.000,00 zł 

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 60.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 15.000,00 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 15.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 11.000,00 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 11.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 11.000,00 zł 

 

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW 

       Dział Rozdział Nazwa 
Wydatki majątkowe 

PLAN 
w tym:     

        
inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

zakup i objęcie 

akcji i udziałów 

wydatki na programy finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

 

600 
  Transport i łączność 9 967 261,00 717 000,00 0,00 9 250 261,00 

  60011 Drogi publiczne krajowe 7 000,00 7 000,00     

  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 9 550 261,00 300 000,00   9 250 261,00 

  60017 Drogi wewnętrzne 410 000,00 410 000,00     

754   
Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 
30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 

  75412 Ochotnicze straże pożarne 30 000,00 30 000,00   0,00 



801   Oświata i wychowanie 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 

  80104 Przedszkola 15 000,00 15 000,00   0,00 

851   Ochrona zdrowia 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 

  85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi 38 000,00 38 000,00   0,00 

900   
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
1 199 556,46 117 774,46 0,00 1 081 782,00 

  90005 
Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu 
1 141 782,00 60 000,00   1 081 782,00 

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 57 774,46 57 774,46     

921   
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
237 300,00 237 300,00 0,00 0,00 

  92195 Pozostała działalność 237 300,00 237 300,00     

 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 11 487 117,46 1 155 074,46 0,00 10 332 043,00 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXIX/200/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia 18 grudnia 2020 r – PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 

2021 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 100.000,00 zł 

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 100.000,00 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 2 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  31 marca 2021  r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków na  rok 

kalendarzowy 2021 

 

 

 
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ  

na 2021 rok 

          

Lp. Nazwa zadania - lokalizacja 
Koszt zadania 
pozostały do 

realizacji 
Nakłady w 2021 roku Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ 12 687 261,00 9 967 261,00   

  Dział 600 rozdz. 60011 7 000,00 7 000,00   

1 

Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi 
krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 
415 i nr 429 wraz z oświetleniem i 
elementami uspokojenia ruchu - projekt 
techniczny 

7 000,00 7 000,00   

  Dział 600 rozdz. 60013 12 270 261,00 9 550 261,00   

1 

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

5 300 000,00 5 300 000,00 kontynuacja zadania 

2 

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

3 650 261,00 3 650 261,00 kontynuacja zadania 

3 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż 
drogi wojewódzkiej Nr 414 w m. Przysiecz - 
Ligota Prószkowska wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą 

3 020 000,00 300 000,00   

4 
Budowa chodnika w pasie drogi 
wojewódzkiej nr 414 w m. Złotniki 

300 000,00 300 000,00 dotacja celowa  

  Dział 600 rozdz. 60017 410 000,00 410 000,00   

1 
Budowa łącznika drogowego drogi gminnej nr 

104849 O ul. Strzeleckiej w Złotnikach z drogą 

wojewódzką nr 414 

350 000,00 350 000,00 kontynuacja zadania 

2 
Budowa łącznika drogowego drogi 

wojewódzkiej nr 414 z ul. Stawową w Górkach 
60 000,00 60 000,00   

II. 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

30 000,00 30 000,00   

  Dział 754 rozdz. 75412 30 000,00 30 000,00   

1 
Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP 

Złotniki 
30 000,00 30 000,00 dotacja celowa  

III. OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 000,00 15 000,00   

  Dział 801 rozdz. 80104 15 000,00 15 000,00   

1 
Zagospodarowanie placu przy przedszkolu 

w Zimnicach Małych 
15 000,00 15 000,00   

IV. OCHRONA ZDROWIA 38 000,00 38 000,00   

  Dział 851 rozdz. 85154 38 000,00 38 000,00   



1 
Zagospodarowanie placu wiejskiego w 

Boguszycach 
22 000,00 22 000,00   

2 
Zakup i montaż siłowni zewnętrzej w 

Chrzowicach 
16 000,00 16 000,00   

V. GOSPODARKA KOMUNALNA 1 199 556,46 1 199 556,46   

  Dział 900 rozdz. 90005 1 141 782,00 1 141 782,00   

1 
Wymiana źródeł ciepła na bardziej 
ekologiczne w gminie Prószków 

1 081 782,00 1 081 782,00 kontynuacja zadania  

2 
Ochrona powietrza polegająca na trwałej 
zmianie ogrzewania węglowego na 
proekologiczne 

60 000,00 60 000,00   

  Dział 900 rozdz. 90015 57 774,46 57 774,46   

1 
Montaż oświetlenia zewnętrznego na placu 
festynowo-rekreacyjnym przy świetlicy 
wiejskiej w Nowej Kuźni- etap II 

23 774,46 23 774,46 fundusz sołecki 

2. 
Budowa oświetlenia ulicznego w m. 
Jaśkowice na ul. Podleśnej 

34 000,00 34 000,00   

VI. 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

237 300,00 237 300,00   

  Dział 921 rozdz. 92195 237 300,00 237 300,00   

1 
Budowa wiaty w miejscowości Źlinice etap 

II i III 
22 800,00 22 800,00 fundusz sołecki 

2. 
Budowa wiaty w miejscowości Źlinice etap 

IV 
105 000,00 105 000,00 kontynuacja zadania 

3. 
Budowa wiaty na placu rekreacyjno-
festynowym w Boguszycach II etap 

15 000,00 15 000,00 fundusz sołecki 

4. Zakup traktorka - kosiarki 18 500,00 18 500,00 fundusz sołecki 

5. 
Zagospodarowanie terenu parku we wsi 
Jaśkowice 

1 000,00 1 000,00   

6. 
Wymiana systemu ogrzewania w świetlicy 

wiejskiej w Jaśkowicach na proekologiczne  
70 000,00 70 000,00   

7 
Budowa przyłączy do kontenera na dz. Nr 

488/122 w Złotnikach 
5 000,00 5 000,00   

  RAZEM 14 207 117,46 11 487 117,46   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 3 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  31 marca 2021  r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków na  rok 

kalendarzowy 2021 

 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW 
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 

UST.1 PKT 2 i 3,  

       

       

Lp
. 

Nazwa zadania / 
projektu 

Klasyfikacja  

Plan na 2021 r. 

środki z 
budżetu 

krajowego 

środki z 
budżetu 

UE 

środki z 
budżetu 
gminy 

razem           
(poz.4+5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

BLIŻEJ RODZINY I DZIECKA - WSPARCIE RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH PROBLEMY 

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ORAZ WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ - II EDYCJA 

1 

DOCHODY z 
tego: 

852   85295 1 543,59 10 329,76 0,00 11 873,35 

dochody bieżące 852   85295 1 543,59 10 329,76 0,00 11 873,35 

2 

WYDATKI z 
tego:  

852   85295 1 543,59 10 329,76 0,00 11 873,35 

wydatki bieżące 852   85295 1 543,59 10 329,76 0,00 11 873,35 

BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU 
ZŁOTNIKI-PRÓSZÓW OBEJMUJĄCEJ RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU BIKE&RIDE W 

M. PRÓSZKÓW 

1 

DOCHODY z 
tego: 

600 60013 0,00 4 007 500,06 0,00 4 007 500,06 

dochody bieżące 600 60013 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
dochody 

majątkowe 
600 60013 0,00 4 007 500,06 0,00 4 007 500,06 

2 

WYDATKI z 
tego:  

600 60013 0,00 3 907 324,10 1 394 175,90 5 301 500,00 

wydatki bieżące 600 60013 0,00 1 275,00 225,00 1 500,00 

wydatki 
majątkowe 

600 60013 0,00 3 906 049,10 1 393 950,90 5 300 000,00 

BUDOWA SCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ 415 NA 
TERENIE MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE I ZIMNICE MAŁE 

1 
DOCHODY z 

tego: 
600 60013 0,00 2 458 450,35 0,00 2 458 450,35 



dochody bieżące 600 60013 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
dochody 

majątkowe 
600 60013 0,00 2 458 450,35 0,00 2 458 450,35 

2 

WYDATKI z 
tego:  

600 60013 0,00 2 458 450,35 1 191 810,65 3 650 261,00 

wydatki bieżące 600 60013 0,00 0,00 0,00 0,00 

wydatki 
majątkowe 

600 60013 0,00 2 458 450,35 1 191 810,65 3 650 261,00 

BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGU WOJEWÓDZKIEJ NR 414 
w m. PRZYSIECZ - LIGOTA PRÓSZKOWSKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ 

1 

DOCHODY z 
tego: 

600 60013 0,00 0,00 0,00 0,00 

dochody bieżące 600 60013 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
dochody 

majątkowe 
600 60013 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

WYDATKI z 
tego:  

600 60013 0,00 206 160,00 93 840,00 300 000,00 

wydatki bieżące 600 60013 0,00 0,00 0,00 0,00 

wydatki 
majątkowe 

600 60013 0,00 206 160,00 93 840,00 300 000,00 

  
     

  

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA BARDZIEJ EKOLOGICZNE W GMINIE PRÓSZÓW 

1 

DOCHODY z 
tego: 

900 90005 0,00 573 310,33 0,00 573 310,33 

dochody bieżące 900 90005 0,00 24 346,33 0,00 24 346,33 

  
dochody 

majątkowe 
900 90005 0,00 548 964,00 0,00 548 964,00 

2 

WYDATKI z 
tego:  

900 90005 0,00 477 360,00 604 422,00 1 081 782,00 

wydatki bieżące 900 90005 0,00 0,00 0,00 0,00 



wydatki 
majątkowe 

900 90005 0,00 477 360,00 604 422,00 1 081 782,00 

       

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZENIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA W SAMORZĄDACH 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Program LIFE 

1 

DOCHODY z 
tego: 

900 90005 0,00 40 500,00 0,00 40 500,00 

dochody bieżące 900 90005 0,00 40 500,00 0,00 40 500,00 

  
dochody 

majątkowe 
900 90005 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

WYDATKI z 
tego:  

900 90005 0,00 40 500,00 6 500,00 47 000,00 

wydatki bieżące 900 90005 0,00 40 500,00 6 500,00 47 000,00 

wydatki 
majątkowe 

900 90005 0,00 0,00 0,00 0,00 

       
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 76 719,68 

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 7 014 914,41 

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 60 373,35 

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 10 332 043,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 4 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  31 marca 2021  r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków na  rok 

kalendarzowy 2021 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 
PRÓSZKÓW NA ROK 2021 

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

     
l
p 

Dz Rozdz podmiot dotowany plan 

DOTACJE  CELOWE 

1 

60
0 

60004 Miasto Opole 
40 000,00 

  

  

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

40 000,00 

2 

60
0 

60013 Województwo Opolskie 

300 000,00 

  

  

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa  na inwestycje 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

300 000,00 

  
DOTACJE  PODMIOTOWE 

1 

92
1 

92109 OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE 

1 400 000,00 

    Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 

1 400 000,00 

RAZEM 1 740 000,00 

     

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

     
     l
p 

Dz Rozdz przeznaczenie dotacji plan 

DOTACJE  PODMIOTOWE 

1 
80
1 

80104 Dotacja podmiotowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  152 000,00 

DOTACJE  CELOWE 

1 
85
1 

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

180 000,00 

2 
85
2 

85295 
Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie intergracji społeczej, zapobieganiu 
wykluczeniu społecznemu i niekorzystnym formą spędzania czasu wolnego 

30 000,00 



3 
85
5 

85516 Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 100 800,00 

4 
92
6 

92605 Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 200 000,00 

5 
75
4 

75412 Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej  30 000,00 

RAZEM 540 800,00 

  

OGÓŁEM DOTACJE 2 432 800,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 5 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  31 marca 2021  r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków na  rok 

kalendarzowy 2021 

 

 
 

ROCZNY PLAN NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU 
SOŁECKIEGO 

      

L
P 

Sołectwo 
Dzi
ał 

Rozdzi
ał 

Przedsięwzięcie 
Plan na 
2021 r w 
złotych 

1 GÓRKI 

921 92195 

Gruntowny remont toalet świetlicowych  30 000,00 

Wymiana rynien na budynku świetlicy 6 000,00 

Konserwacja gminnych obiektów, 
utrzymanie terenów zielonych  

1 000,00 

Spotkania z kulturą i tradycją na obszarze 
naszej miejscowości 

3 317,15 

RAZEM  40 317,15 

2 PRZYSIECZ 

900 90004 Utrzymanie terenów zielonych  10 000,00 

921 92195 

Przedsięwzięcia o charakterze 
okolicznościowym dla mieszkańców 
łączące element lokalnej tradycji, kultury i 
obrzedowości oraz wzmacniające poczucie 
lokalnej tożsamości i więzi między 
mieszkańcami poprzez realizację 
wydarzenia o nazwie"Mikołajki dla dzieci" 

3 500,00 

Montaż bramy garażu w gminnym 
budynku gospodarczym 

4 000,00 

Remont  w świetlicy wiejskiej  16 444,15 

RAZEM  33 944,15 

3 
LIGOTA 

PRÓSZKOWSKA 

900 90004 

Zakup materiałów eksploatacyjnych i 
sprzętu, niezbędnego do pielęgnacji i 
utrzymania czystości na obiektach w 
obrębie wsi 1 648,60 

921 921 

Zakup 3 sztuk tablic ogłoszeniowych 4 200,00 

Zakup materiałów do naprawy ogrodzenia 
wokół boiska wiejskiego 6 600,00 

Zakup materiałów przeznaczonych na 
bieżącą konserwację obiektów gminnych, 
na terenie wsi Ligota Prószkowska 29 750,00 

Festyn rodzinny w sołectwie Ligota 
Prószkowska 3 000,00 



RAZEM  45 198,60 

4 JAŚKOWICE 
921 92195 

Przedsięwzięcia o charakterze 
okolicznościowym dla mieszkańców 
łączące element lokalnej tradycji, kultury i 
obrzedowości oraz wzmacniające poczucie 
lokalnej tożsamości i więzi między 
mieszkańcami poprzez realizację 
wydarzenia o nazwie"Mikołajki z bajki", 
"Dożynki wiejskie", "Integracja seniorów" 

4 000,00 

Zakup furtki 450,00 

Zakup kosy spalinowej i kosiarki traktorka, 
paliwa 

7 703,34 

Zakup namiotu 4 000,00 

Zagospodarownie terenu przy świetlicy 
wiejskiej 

2 090,00 

Zakup sprzętu gastronomicznego do 
organizacji przedsięwzięć  o charakterze 
okolicznościowym dla mieszkańców 
łączące element lokalnej tradycji, kultury i 
obrzedowości oraz wzmacniające poczucie 
lokalnej tożsamości i więzi między 
mieszkańcami 

3 000,00 

RAZEM  21 243,34 

5 BOGUSZYCE 

900 90004 Utrzymanie terenów zielonych  2 000,00 

921 92195 

Budowa wiaty na placu rekreacyjno-
festynowym w Boguszycach etap II 

15 000,00 

Zakup namiotu biesiadnego wraz z 
komletami biesiadnymi 8 500,00 
Zakup materiałów budowlanych 
niezbędnych do wykonania ogrodzenia 
wokół placu zabaw 

5 000,00 

Zakup kosy spalinowej  1 600,00 

Festyn rodzinny 5 731,23 

RAZEM  37 831,23 

6 CHRZĄSZCZYCE 

900 90004 Utrzymanie terenów zielonych  1 209,71 

921 92195 
Zakup traktora kosiarki 18 500,00 

Zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej 15 500,00 

RAZEM  35 209,71 

7 CHRZOWICE 
921 92195 

Zakup kosy spalinowej 1 000,00 

Najem przenośnej kabiny WC 1 900,00 

Remont  w świetlicy wiejskiej  11 879,94 

RAZEM  14 779,94 

8 FOLWARK 921 92195 
Remont  w świetlicy wiejskiej w Folwarku 
przy ul. Wiejskiej 16 

15 390,20 



Ławka na plac zabaw 4 000,00 

RAZEM  19 390,20 

9 NOWA KUŹNIA 
900 90015 

Montaż oświetlenia zewnętrznego na placu 
festynowo-rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej 
w Nowej Kuźni- etap II 

23 774,46 

RAZEM  23 774,46 

10 ZIMNICE MAŁE 

900 90004 Utrzymanie terenów zielonych  4 000,00 

921 92195 

Organizacja dożynek gminnych 16 500,00 

Zakup ławek na plac zabaw 2 500,00 

Zakup materiałów niezbędnych do uszycia 
stroi ludowych 

2 500,00 

Zakup namiotu festynowego i plandek 4 240,68 

RAZEM  29 740,68 

11 
ZIMNICE 
WIELKIE 

900 90004 
Utrzymanie terenów zielonych na obszarze 
sołectwa Zimnie Wielkie 

3 000,00 

921 92195 

Remont zaplecza kuchennego w świetlicy 
wiejskiej w Zimnicach Wielkiej 

24 000,00 

Wykonanie elewacji budynku socjalnego na 
placu festynowym  

13 317,15 

RAZEM 40 317,15 

12 ZŁOTNIKI 

754 75412 
Zakup częściowego wyposażenia 
magazynku OSP 

1 905,69 

801 80101 
Remont schodków i wejścia do szkoły od 
strony przedszkola 

15 000,00 

900 90004 Utrzymanie terenów zielonych 2 000,00 

921 92195 

Zabepieczenie środków na pokrycie części 
przedsięwzięć o charakterze 
okolicznościowym dla mieszkańców takie 
jak Dzień Strażaka, Rodzinne spotkania 
majowe, Dożynki wiejskie, Jesienne festyny 
- łączące elementy tradycji, kultury i 
obrządowości 

6 500,00 

Wykonanie drugiego etapu instalacji 
monitoringu na terenie boiska wiejskiego w 
Złotnikach 

8 719,25 

RAZEM 34 124,94 

13 ŹLINICE 

900 90004 

Rewitalizacja terenów zielonych 
znajdujących się przy obrębie stawu przy 
remizie OSP 

1 500,00 

Utrzymanie terenów zielonych 2 000,00 

921 92195 

Nożyce spalinowe na wysięgniku 3 000,00 

Renowacja ławek wiejskich 1 000,00 

Zagospodarownie terenu wokół wiaty 
biesiadnej  

6 390,00 

Budowa wiaty w miejscowości Źlinice-  
etap II 

15 800,00 

Budowa wiaty w miejscowości Źlinice-  
etap III 

7 000,00 



Przedsięwziecia o charakterze 
okolicznościowym dla mieszkańców, 
łączące elementy lokalnej tradycji, kultury i 
obrzędowości 

2 000,00 

RAZEM 38 690,00 

RAZEM SOŁECTWA 414 561,55 

 

 

UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

1. Dochodów bieżących o kwotę 435.498,00 zł 

Dz. 801 Rozdz. 80104 o kwotę 339.801,00 zł – zwiększenie dotacji dla gmin na realizację zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego na 2021 r. na podstawie pisma z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  

nr FB.I.3111.1.20.2021.AS z dnia 12 marca 2021 r. 

Dz. 801 Rozdz. 80149 o kwotę 1.471,00 zł – zwiększenie dotacji dla gmin na realizację zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego na 2021 r. na podstawie pisma z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  

nr FB.I.3111.1.20.2021.AS z dnia 12 marca 2021 r. 

Dz. 851 Rozdz. 85195 o kwotę 37.220,00 zł wpływy z dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych  

na  transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi 

SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punku zgłoszeń potrzeb 

transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.  

Dz. 852 Rozdz. 85295 o kwotę 11.506,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin  

na realizację Programu „Wspieraj Seniora”. 

Dz. 855 Rozdz. 85513 o kwotę 5.000,00 zł dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej i zadań zleconych ( składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne) na podstawie pisma z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  

nr FB.I.3111.2.23.2021.JKr  

Dz. 900 Rozdz. 90005 o kwotę 40.500,00 zł – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa  

na realizację programu „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa 

opolskiego. Program LIFE” 

2. Wydatków bieżących o kwotę 507.998,00 zł  

Dz. 801 Rozdz. 80104 o kwotę 339.801,00 zł – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. 

Dz. 801 Rozdz. 80149 o kwotę 1.471,00 zł – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. 

Dz. 851 Rozdz. 85195 o kwotę 37.220,00 zł - zwiększenie wydatków na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 34.579,00 zł 

- realizację zadań statutowych w wysokości 2.641,00 zł 

wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 

przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punku zgłoszeń 

potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.  

Dz. 852 Rozdz. 85295 o kwotę 11.506,00 zł  

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.694,00 zł 

- realizację zadań statutowych w wysokości 812,00 zł 



wydatki związane z realizacją Programu „Wspieraj Seniora”. 

Dz. 855 Rozdz. 85513 o kwotę 5.000,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych związanych z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne .   

Dz. 900 Rozdz. 90005 o kwotę 47.000,00 zł – wydatki na programy finansowane z udziałem środków 

europejskich - „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego. 

Program LIFE”. 

Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 66.000,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych związanych działalnością 

świetlic wiejskich oraz zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. 

 

3. Wydatków majątkowych o kwotę 113.000,00 zł  

Dz. 600 Rozdz. 60013 o kwotę 27.000,00 zł - zwiększenie wartości zadania „Budowa chodnika w pasie drogi 

wojewódzkiej nr 414 w m. Złotniki”. 

Wartość zadania po zwiększeniu wynosi 300.000,00 zł ( dotacja celowa dla Województwa Opolskiego). 

 

Dz. 600 Rozdz. 60017 o kwotę 60.000,00 zł: wprowadza się nowe zadanie pod nazwą: „Budowa łącznika 

drogowego drogi wojewódzkiej nr 414 z ul. Stawową w Górkach”  

 

Dz. 801 Rozdz. 80104 o kwotę 15.000,00 zł wprowadza się zadanie pod nazwą : „Zagospodarowanie placu przy 

przedszkolu w Zimnicach Małych” 

 

921 Rozdz. 92195 o kwotę 11.000,00 zł z tego : 

Zwiększenie wartości zadania: „Budowa wiaty w miejscowości Źlinice etap II i III” - 6.000,00 zł 

Wartość zadania po zwiększeniu wynosi 22.800,00 zł ( realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego). 

 

na realizację inwestycji pn.: „Budowa przyłączy do kontenera na dz. Nr 488/122 w Złotnikach” – 5.000,00 zł. 

 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

1. Wydatków bieżących o kwotę 285.500,00 zł  

Dz. 801 Rozdz. 80104 o kwotę 163.500,00 zł – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane. 

Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 22.000,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych realizowanych w ramach 

funduszu sołeckiego. 

2. Przychodów o kwotę 100.000,00 zł o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 

 

 

Sporządziła: Dorota Staniów     

 

 

 

 

 

 

     

   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

          Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



                                                                Druk nr 233 

Projekt z dnia 18.03.2021 r.  

 

UCHWAŁA NR  

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ……………. 2021 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 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 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Prószkowie 

uchwala co następuje: 

 

 

§ 1.  W uchwale Nr XXIX/199/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków dokonuje się następujących zmian: 

 

1) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków na lata 2021-2030 wraz z prognozą 

kwoty długu na lata 2021-2030 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/199/2020 

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 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 XXIX/199/2020 Rady 

Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 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 

   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

          Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR  

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia ……………… 2021 roku  

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków 

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian: 

 

W roku 2021: 

 

 zwiększono dochody ogółem (kolumna 1), z tego: dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 

435.498,00 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 

1.1.4) o kwotę 398.278,00 zł i pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę 37.220,00 

zł; 

 zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 335.498,00 zł, w tym: wydatki bieżące 

(kolumna 2.1) o kwotę 222.498,00 zł i wydatki majątkowe (kolumna 2.2), w tym: inwestycje i 

zakupy inwestycyjne o kwotę 113.000,00 zł; 

 zmniejszono przychody budżetu (kolumna 4), z tego: wolne środki, o których mowa w 

art..217 ust.2 pkt 6 ustawy (kolumna 4.3), w tym: na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 

100.000,00 zł. 

 

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

 dodano przedsięwzięcie pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w 

samorządach województwa opolskiego. Program LIFE” - okres realizacji 2021-2022, 

łączne nakłady finansowe wynoszą 98.500,00 zł, limit 2021 47.000,00 zł, limit 2022 

51.500,00 zł, limit zobowiązań 98.500,00 zł. 

Sporządziła: Ewa Miążek 
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                                                                Druk nr 234 

Projekt z dnia 22.03.2021 r. 

 

 

 

UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ………….. 2021 r. 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego. 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym  (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w zw. z art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 

r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 38) w związku z art. 216 

ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 

2021 r. poz. 305) Rada Miejska w  Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Udziela się ze środków budżetu Gminy Prószków na 2021 rok pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Województwa Opolskiego w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 

00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej 

nr 414 w m. Złotniki”. 

 

§ 2 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1, oraz przeznaczenie i 

zasady rozliczania środków finansowych określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą 

Prószków 

a Województwem Opolskim. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Prószkowa. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

          Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



UZASADNIENIE: 

 Województwo Opolskie zamierza wykonać inwestycję pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi 

wojewódzkiej nr 414 w m. Złotniki”, jednym z warunków przeprowadzenia powyższej inwestycji było 

dofinansowanie przez Gminę Prószków 50 % kosztów zadania. Całkowity koszt zadania wskazany 

przez Województwo Opolskie wynosi 600.000,00 zł. 

Stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  gminy, 

związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie 

wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy 

finansowej. 

Zgodnie zaś z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego 

pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. 

Ponadto, zgodnie z treścią art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone m.in. na pomoc 

rzeczową  

lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego są określone odrębną uchwałą przez 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. 

W związku z powyższym należy podjąć Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

dla Województwa Opolskiego. 
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