
RO.0002.39.2021.ORM                                                   Prószków, 18.11.2021 r. 

 

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 
Sala konferencyjna w Żłobku Publicznym w Prószkowie  

ul. Daszyńskiego 1G w Prószkowie 
26 listopad 2021 r., godz. 9.30 

 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie uchwał w sprawach: 
1) ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej 

w Prószkowie (druk nr 285), 
2) ustalenia dla Burmistrza Prószkowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę (druk nr 283), 
3) ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie (druk nr 284), 
4) ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów                                                                                  

oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Miasta Prószków (druk nr 
286), 

5) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi (druk nr 287), 

6) zmiany uchwały Nr XVII/113/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2019 r. w 
sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 288), 

7) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2022 (druk nr 289), 

8) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021 (druk nr 290), 
9) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków (druk nr 291). 
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.  
5. Informacja z realizacji wniosków zgłaszanych przez radnych i sołtysów.  
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Prószków za rok szkolny  
 2020/2021.  
7. Pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 14.10.2021 r. w sprawie opinii Kierownika   
 I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej dot. potrzeb Sądu Rejonowego w Opolu w zakresie   
 wykonywania pracy przez skazanych oraz dotychczasowej współpracy I Zespołu  
 Kuratorskiej Służby Sądowej ze wskazanymi przez organ gminy zakładami wraz z pismem  
 Burmistrza Prószkowa z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu do  
 przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy.      
8. Pisma Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Opolu dot. analizy oświadczeń majątkowych: 

 nr 1610-SKA-2.4006.661.2021 z dnia 12.10.2021 r. 

 nr 1610-SKA-2.4006.639.2021 z dnia 06.10.2021 r.  

 nr 1610-SKA-2.4006.684.2021 z dnia 19.10.2021 r. 
9. Pismo Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Opolu nr 1609-SKA-2.4006.27.2021 z dnia 28  
 października 2021 r. dot. analizy oświadczeń majątkowych. 
10. Informacja Burmistrza Prószkowa z dnia 29 października 2021 r. dot. analizy oświadczeń  
 majątkowych.  



11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2021  
 r. dot. analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Prószkowie.  
12. Dyskusja i wolne wnioski. 
13. Zakończenie obrad.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                Druk nr 283 

Projekt z dnia 18.11.2021 r. 

 
 
 
 
 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych  
Rady Miejskiej w Prószkowie 

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o. samorządzie gminnym 
(t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Ustala się dla radnych Rady Miejskiej w Prószkowie dietę za udział w posiedzeniu Rady 
Miejskiej w Prószkowie w wysokości 400,00 zł. 

2. Ustala się dla radnych Rady Miejskiej w Prószkowie dietę za udział w posiedzeniu Komisji Rady 
Miejskiej w wysokości: 

1) Dla Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Prószkowie : 560,00 zł; 

2) Dla członków: 400,00 zł. 

§ 2.  

1. Wypłata należności ustalonych w § 1 następować będzie w terminie 7 dni od daty danego 
posiedzenia. 

2. Podstawę do wypłacenia diety stanowi podpis radnego złożony na liście obecności prowadzonej 
przez pracownika obsługującego Radę Miejską w Prószkowie. 

3. Diety wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez radnego lub w kasie 
Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

4. W przypadku kiedy posiedzenie Rady Miejskiej w Prószkowie oraz posiedzenie Komisji Rady 
Miejskiej w Prószkowie odbywa się w tym samym dniu, radnemu przysługuje tylko jedna dieta, w 
wyższej kwocie.  

§ 3.  

1. Niezależnie od diet określonych w § 1 uchwały, radnym Rady Miejskiej w Prószkowie 
przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych w: 

1) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167); 

2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz 
sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, 
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze 
zm.). 

2. Zgodę na odbycie podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy 
Prószków, wyraża Przewodniczący Rady Miejskiej w Prószkowie, na pisemny wniosek radnego. 



§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 5.  

Traci moc Uchwała Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. 
w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Miejskiej. 

§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i ma zastosowanie do ustalenia wysokości diet należnych od dnia 1 sierpnia 
2021 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

          Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

Uzasadnienie 
 

Na podstawie art. 25 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), na 
zasadach ustalonych przez radę gminy, radnemu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży 
służbowych. Dieta przyznana radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności 
kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w 
państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658).  Natomiast 
w myśl art. 25 ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych 
bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



                                                                Druk nr 284 

Projekt z dnia 18.11.2021 r. 

 
 
 
 
 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia dla Burmistrza Prószkowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2, art. 36 ust.1 – 4, art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) i rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1960), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się Burmistrzowi Prószkowa Panu Krzysztofowi Cebula miesięczne wynagrodzenie za pracę,              
w następującej wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10250,00 zł - zgodnie z poz. 3 rubryką 3 I tabeli załącznika 
nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów, powołanego w podstawie prawnej uchwały, 

2) dodatek funkcyjny w wysokości 3150,00 zł - zgodnie z poz. 3 rubryką 4 I tabeli załącznika  nr 1 do 
rozporządzenia Rady Ministrów, powołanego w podstawie prawnej uchwały, 

3) dodatek za wieloletnią pracę  – zgodnie  z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.               
o pracownikach samorządowych, powołanej w podstawie prawnej uchwały, 

4) dodatek specjalny  – zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów powołanego w podstawie 
prawnej uchwały. 

§ 2.  

Uchyla się uchwałę Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Prószkowa. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Prószkowie. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalenia wysokości 
wynagrodzenia należnego od dnia 1 sierpnia 2021 roku. 

 
 

    Radca prawny 

   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

  Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Prószkowie    

        Lucjan Dzumla       



 
UZASADNIENIE 

 

Stosownie do brzmienia art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej 

właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia  Burmistrza. W świetle art. 36 ust. 2 

ustawy z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372, z późn. zm.) elementami wynagrodzenia Burmistrza są świadczenia o charakterze 

obligatoryjnym, tj. wynagrodzenie zasadnicze, tzw. dodatek stażowy oraz dodatek specjalny 

oraz świadczenie fakultatywne, czyli dodatek funkcyjny, których przyznanie na podstawie 

przepisów ustawy leży w kompetencji Rady Miejskiej. Wskazane wyżej składniki 

wynagrodzenia Burmistrza zostały unormowane w ustawie o pracownikach samorządowych 

oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960), wydanym na 

podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych. Wejście w życie niniejszego 

rozporządzenia w zasadniczy sposób zmienia dotychczasowe warunki wynagrodzenia 

przysługujące Burmistrzowi . W Załączniku Nr 1 rozporządzenia określone zostały wysokości 

maksymalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego i maksymalne wysokości dodatku 

funkcyjnego wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw z 

uwzględnieniem wielkości liczby mieszkańców gminy ( I. Tabela). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



                                                                Druk nr 285 

Projekt z dnia 18.11.2021 r.  
 
 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży służbowych dla 
Przewodniczącego 

i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie 

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje :  

§ 1.  

1. Ustala się dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie miesięczną dietę w wysokości 
2147,00 zł. 

2. Ustala się dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie miesięczną dietę 
w wysokości 1073,00 zł. 

3. Ustala się dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie dietę za 
udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Prószkowie w wysokości 400,00 zł. 

§ 2.  
1. Wysokość diet wskazanych w § 1 ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej, jest stała, 

niezależnie od ilości sesji w danym miesiącu. 
2. Wypłatę należności wymienionych w § 1 ust. 1 i 2, dokonuje się w ostatnim dniu roboczym 

każdego miesiąca. 
3. Wysokość diety, o której mowa w § 1 ust 1 i 2, ulega obniżeniu w danym miesiącu o 400,00 zł, 

za każdą nieobecność radnego na sesji Rady Miejskiej w Prószkowie. 

4. Podstawą do obniżenia miesięcznych diet, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, jest lista obecności 
z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Prószkowie. 

5. Wypłata diet ustalonych zgodnie z § 1 ust. 3, następować będzie w terminie 7 dni od daty 
posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Prószkowie. 

6. Podstawę do wypłacenia diety, o której mowa w § 1 ust. 3, stanowi podpis radnego złożony na 
liście obecności z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Prószkowie.  

7. Diety, o których mowa w  § 1 ust. 1-3, wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez radnego lub w kasie Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

§ 3.  

1. Niezależnie od diet określonych w § 1 uchwały, Przewodniczącemu oraz 
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Prószkowie przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych 
na zasadach ustalonych w: 

1) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167); 

2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz 
sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, 



motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze 
zm.). 

2. Zgody na odbycie podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy 
Prószków w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie udziela 
Wiceprzewodniczący Rady, na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie. 

3. Zgody na odbycie podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy 
Prószków w stosunku do Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie udziela 
Przewodniczący Rady, na pisemny wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie.  

§ 4.  

Traci moc Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie 
ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego 
i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie. 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i ma zastosowanie do ustalenia wysokości diet należnych od dnia 1 sierpnia 
2021 roku. 

 

 

 

Uzasadnienie 

Na podstawie art. 25 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), 
na zasadach ustalonych przez radę gminy, radnemu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży 
służbowych. Dieta przyznana radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności 
kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658).  
Natomiast w myśl art. 25 ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy przy ustalaniu 
wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

          Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



                                                                Druk nr 286 

Projekt z dnia 18.11.2021 r. 
 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów                                                                                  
oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Miasta Prószków 

Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r., 
poz. 1372 z późn.zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  
1. Ustala się dla sołtysów gminy Prószków oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej Miasta Prószków: 
1) dietę za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w wysokości  250,00 zł; 
2) kwartalną dietę w związku z wykonywaniem bieżących czynności w wysokości 800,00 zł; 
3) zwrot kosztów podróży służbowej, z zastrzeżeniem ust.2 poniżej, według zasad określonych w: 

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie 
sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy 
(Dz. U. z 2000 r. nr 66, poz. 800 z późn. zm.). 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalenia 
oraz sposobu dokonania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 
osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, 
poz. 271 z późn. zm.). 

2. Zwrot kosztów podróży służbowej sołtysów oraz przewodniczącego organu wykonawczego 
jednostki pomocniczej Miasta Prószków należny jest tylko w przypadku delegowania przez Burmistrza 
Prószkowa. 

3. Podstawę do wypłacenia diety wskazanej w § 1 ust. 1 pkt 1) powyżej stanowi podpis sołtysa lub 
przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Miasta Prószków złożony na liście 
obecności w trakcie sesji Rady Miejskiej w Prószkowie. 

4. Diety wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez sołtysa lub  
przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Miasta Prószków lub w kasie Urzędu 
Miejskiego w Prószkowie. 

§ 2.  

Traci moc Uchwała nr IV/34/2006 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 grudnia 2006 r. 
w sprawie ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i ma zastosowanie do ustalenia wysokości diet należnych od dnia 1 stycznia 
2022 roku. 

 

    Radca prawny 

   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

          Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 
Uzasadnienie 

Podstawę prawną niniejszej uchwały stanowi art. 37 b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, 
zgodnie z którym Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży 
służbowej. Dieta stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach Rady Miejskiej, 
naradach z Burmistrzem, zebraniach sołeckich oraz rekompensatę za inne czynności związane 
z wykonywaniem funkcji sołtysa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



                                                                Druk nr 287 

Projekt z dnia 18.11.2021 r.  

 

UCHWAŁA Nr        /        /2021 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia [DATA] 

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 
z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. 2021 poz. 888, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372, ze zm.), Rada Miejska 
w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Pokrywa się część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w kwocie do 600 000 zł w roku budżetowym 2021, gdyż środki pozyskane z opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których 
mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

          Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr       /       /2021 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia [DATA] 
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Zgodnie z art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. 2021 poz. 888, ze zm.), w przypadku gdy środki pozyskane 
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których 
mowa w art. 6r ust. 2–2c, Rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części 
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących 
z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2021 roku wpływy z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają kosztów funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z tym zasadne jest podjęcie 
przedmiotowej uchwały.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



                                                                Druk nr 288 

Projekt z dnia 18.11.2021 r. 
 

 

                                                              Uchwała Nr ……………………… 

                                                       Rady Miejskiej w Prószkowie 

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

 
         w sprawie  zmiany uchwały Nr XVII/113/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 
listopada 2019r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

 
 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. 
Dz.U. 2021 poz.1372 z późn. zm./ w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala co 
następuje: 

                                                                      § 1 

W uchwale nr XVII/113/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich 
pobierania (Dz. Urzęd. Woj. Opol. z 2019 r. poz. 3915) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,, Odpłatność za 1 godzinę usługi opiekuńczej  wynosi 25,00zł.”. 

                                                                       § 2 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

                                                                      §  3  

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą od 01 stycznia 2022r. 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



                                                         Uzasadnienie  

                                                  do  Uchwały Nr …….. 

                                              Rady Miejskiej w Prószkowie 

                                                   z dnia ………………….. 

 

        Świadczenie  usług opiekuńczych należy do zadań własnych gminy o charakterze 
obowiązkowym.  

   Obowiązująca dotychczas uchwała wymagała zmian przede wszystkim w zakresie 
ponoszenia odpłatności za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Prószkowie. 

Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych zaproponowana w uchwale  jest podyktowana 
rzeczywistymi kosztami jakie wynikają ze świadczenia usług opiekuńczych mieszkańcom 
gminy, a zarazem ma na celu utrzymanie pewnego poziomu cenowej stabilizacji świadczonych 
usług. Zaproponowany poziom odpłatności za usługi opiekuńcze nie ogranicza dostępności do 
usług, gdyż w uzasadnionych przypadkach zachodzi możliwość zwolnienia w całości lub w 
części z odpłatności za usługi. 

 Stosownie do postanowień art. 50 ust 6 ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy określa w 
drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.  

 Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



                                                                Druk nr 289 

Projekt z dnia 18.11.2021 r.  

 

Uchwała Nr…………………… 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia…………………….. 

       w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2022 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1372 z późn. zm.) w zw. z art. 41 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.                    

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1119), 

Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

§ 1 

 Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3 

 Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  

w Prószkowie. 

§ 4 

 Uchwała wchodzi w życie  w dniu   01.01.2022r. 

 

 

 

    Radca prawny 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2022 

 

Prowadzenie działań  związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych należy do zadań własnych gminy. 

W szczególności zadania te obejmują: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, 

udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej  

i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych   

i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych, wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 

służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast powołują gminne komisje rozwiązywania 

problemów alkoholowych w szczególności inicjujące działania, o których mowa w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zasady wynagradzania 

komisji określa Rada Gminy w ww. Programie. 

 Realizacja zadań, o których mowa powyżej, jest prowadzona w postaci Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie 

przez Radę Gminy. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gminie Prószków jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                       

w Prószkowie. 

Mając na uwadze powyższe, uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



                                                             zał. do uchwały Nr …. 

                                                                                                                                    Rady Miejskiej w Prószkowie 

                                                                                                         z dnia …… 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH    

NA ROK  2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            GMINA  PRÓSZKÓW 



 Najbardziej znaną formą sięgania po środki psychoaktywne jest picie alkoholu. 

Nadużywanie spożycia tego środka, może prowadzić do nieodwracalnych skutków.   

Z nadużywaniem alkoholu powiązanych jest wiele problemów m.in. przemoc w rodzinie,                                  

czy wykluczenie społeczne. Problemy te są jednymi z tych, które są najtrudniejszymi                             

do rozwiązania. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uważa że alkohol jest jednym                                      

z największych czynników ryzyka dla zdrowia człowieka. 

 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapisem działań, 

które będą realizowane w ramach zadań własnych gminy, w obszarze profilaktyki. Działania 

podejmowane w ramach realizacji Programu są kontynuacją realizacji analogicznych 

programów w latach ubiegłych. Program wyznacza cele oraz zadania do realizacji w zakresie 

profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,                       

do zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

w szczególności należy: 

1.  zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych   

jak i osób zagrożonych uzależnieniem,  

2.  udzielanie rodzinom w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej 

i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na 

rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

 4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych,  

  5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 

ww. ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,  

  6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 
integracji   społecznej. 



Gmina Prószków zadania w zakresie  profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych   realizuje poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej tj. działania 

wychowawcze i informacyjne, ograniczenie dostępności alkoholu, zapobieganie negatywnym 

następstwom nadużywania alkoholu, przeciwdziałanie przemocy. Zadania do realizacji są zgodne                       

z Narodowym Programem Zdrowia, którego celem jest wydłużenie życia w zdrowiu,  promocja zdrowia, 

w tym edukacja zdrowotna, podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie 

profilaktyki wynikających z używania alkoholu, w tym również  w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

Nadużywanie alkoholu jest często powodem przemoc domowej.  Kwestie związane z przemocą 

w rodzinie reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz.U.2021 poz.1249) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r.                            

w sprawie procedury ,, Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy ,, Niebieska karta”  (Dz. U. 

2011. 209. poz. 1245). 

Liczba formularzy „ Niebieskich  Kart-A” sporządzonych przez podmioty uprawnione                                    

do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”, o których mowa w art.9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 

2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

Przedstawiciele: Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Do 
VI/2021 

Jednostek  
organizacyjnych 
pomocy społecznej  

 

4 

 

1 

 

3 

 

3 

 

1 

Gminnej Komisji 
Rozwiazywania 
Problemów 
Alkoholowych 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

Policji 8 19 16 12 6 

Oświaty 0 0 0 0 1 

Ochrony Zdrowia 0 0 1 0 0 

RAZEM  12 20 20        15         9 

 

Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie 

Prószków podejmuje działania związane z przeciwdziałaniem przemocy poprzez realizację 

procedury ,,Niebieskie Karty”. Jest to ogół czynności podejmowanych i prowadzonych  przez 



przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji 

rozwiazywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku                          

z uzasadnionym podejrzeniem istnienia przemocy w rodzinie. 

Osoby, co do których istnieje prawdopodobieństwo że są sprawcami przemocy, to często 

osoby, które spożywają nadmiernie alkohol. Dzieci w tych rodzinach mogą być pozostawiane 

same sobie   oraz przejawiać agresywne zachowania a rodzice nie są w stanie zagwarantować 

im prawidłowego rozwoju  oraz umożliwić im  korzystanie z różnych form spędzania czasu 

wolnego. 

Typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2020r. 

Wyszczególnienie Liczba rodzin 
Ogółem Liczba 

osób w 
rodzinach 

RODZINY OGÓŁEM 131 213 

Rodziny z dziećmi  15 54  
rodziny niepełne 6 18 

rodziny emer. i rencist. 87 128 

       Główne  powody przyznania pomocy w 2020r. 

 

 

Zarządzeniem Nr RO.0050.487.2021.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 23 lutego 

2021r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Burmistrz  powołał Gminną Komisję, która w szczególności inicjuje działania w zakresie 

realizowanych zadań gminy oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia wobec osoby 

Powód trudnej sytuacji Liczba rodzin ogółem Liczba osób w rodzinach 
Ubóstwo 12 16 

Potrzeba ochrony macierz. 6 23 

Bezrobocie                22 44 

Bezdomność 3 4 

Niepełnosprawność 53 92 
Długotrwała lub ciężka choroba 87 132 

Bezradność w spraw. opiek. wych. 2  6 



uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w  zakładzie lecznictwa 

odwykowego. Do zadań komisji należy ponadto: 

-wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych                                 

z uchwałami Rady Miejskiej, 

- kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 

- motywowanie osób zgłoszonych do podjęcia dobrowolnej terapii uzależnień, 

 -współdziałanie z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi, innymi instytucjami, 

organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia,   

- prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz profilaktycznej, 

- uczestniczenie w pracach zespołu interdyscyplinarnego na podstawie art. 9a ust. 3 pkt 2 i ust. 

11 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2021 

poz.1249). 

Na podstawie niniejszego Programu wspierane będą działania umożliwiające  dzieciom, 

młodzieży i ich rodzicom wzmocnienie więzi poprzez wspólne spędzanie czasu, udział                             

w imprezach okolicznościowych, festynach, konkursach oraz zajęciach w ramach 

zagospodarowania czasu wolnego. 

 

Główne  cele  programu to: 

 -ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów 

alkoholowych, 

-podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Prószków oraz 

prowadzenie działań profilaktycznych, 

- zapobieganie powstawaniu nowych problemów wynikających z nadużywania alkoholu. 

 

 

Cele szczegółowe to: 

-kształtowanie postaw prozdrowotnych, 

-promocja zdrowego stylu życia, 

-wspieranie działań edukacyjnych w zakresie szkodliwości  spożywania alkoholu,  

-promowanie abstynencji i postaw trzeźwościowych,  



-wspieranie działań mających na celu motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, 

-podnoszenie kwalifikacji z zakresu profilaktyki wśród osób pracujących na rzecz środowiska   

 lokalnego. 

Cele określone w Programie mogą zostać zrealizowane tylko przy współpracy  

wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację Programu. 

Do osiągnięcia celów głównych przewiduje się realizację zadań i celów szczegółowych  

oraz prowadzenie działań wynikających z rozeznania potrzeb. Zadania ujęte do realizacji są 

kontynuacją posunięć  podejmowanych w tym zakresie w poprzednich latach a sposób ich 

realizacji  dostosowany jest do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych 

działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne  i osobowe.  

Realizatorzy i partnerzy 

 realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie,                          

a partnerami: 

 Urząd Miejski w Prószkowie 

 Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie 

Prószków 

 Placówki Oświatowe 

 Placówki służby zdrowia  

 Parafie 

 

ZADANIA GMINY  DO REALIZACJI  to m.in.: 

 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  

uzależnionych od alkoholu w szczególności przez: 

1) dostarczenie uzależnionym i ich rodzinom informacji na temat placówek udzielających 

pomocy, 

2) wsparcie i pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej poprzez 

sfinansowanie dojazdu na zajęcia grup terapeutycznych,  

3) finansowanie, wspieranie i rozwijanie funkcjonującego Gminnego Punktu Konsultacyjnego 

 w Prószkowie celem szerokiej dostępności do profesjonalnej pomocy psychologicznej, 

4) sfinansowanie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji dojazdów do zakładów 

lecznictwa odwykowego, 



5) rozszerzanie działalności Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Prószkowie  o pomoc dla 

osób doznających przemocy oraz młodzieży eksperymentującej z alkoholem i narkotykami,  

6) bieżąca współpraca z poradniami i ośrodkami leczenia odwykowego oraz Sądem 

Rodzinnym, 

7) działania zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu, w tym kierowanie na leczenie odwykowe  

i finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,   

8) pomoc dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych 

przemocą 

 w rodzinie w ramach pracy Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Prószkowie,  

9) finansowanie opłat sądowych od postępowań  wszczętych  na wniosek Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

10) działania podejmowane w zakresie motywowania do poddania się leczeniu odwykowemu, 

11) zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjnych na temat choroby alkoholowej, 

12) prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego przez członków 

GKRPA, 

13) ograniczanie szkód zdrowotnych poprzez zapewnienie dostępu do oddziaływań 

pomocowych osób uzależnionych oraz ich bliskich, 

14) upowszechnianie wiedzy oraz materiałów informacyjnych dotyczącej problematyki 

uzależnień, prowadzenie kampanii informacyjnych  oraz poradnictwa w ramach telefonu 

zaufania,  

15) promocja zdrowia psychicznego, 

16) działania mające na celu rozwój usług wspierających zdrowie i jakość życia                                            

w szczególności przez różnorodność  form wsparcia i pomoc specjalistyczną.  

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej oraz  ochrony przed przemocą w rodzinie  przez:  

1) przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym,  poprzez 

pomoc ofiarom przemocy domowej oraz współdziałanie z odpowiednimi instytucjami 

mogącymi zapewnić pomoc prawną, psychologiczną oraz materialną,  

2) edukacja publiczna poprzez zakup ulotek, broszur i poradników, 

3) pomoc dzieciom i rodzinom z problemem alkoholowym oraz przemocą w rodzinie  poprzez: 

a) wspomaganie oraz finansowanie działalności świetlic,  

b) finansowanie działań, zajęć, programów  profilaktycznych  mających na celu realizację 



lokalnej polityki   przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz 

promocję zdrowia psychicznego, 

c) finansowanie szkoleń, kursów dla osób realizujących Gminny Program Profilaktyki                                   

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

d) organizowanie, finansowanie zajęć, spotkań, mających na celu podniesienie 

kompetencji wychowawczych i świadomości rodziców,  

4) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym,  

5) tworzenie i finansowanie specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy  

w rodzinie w tym  grup wsparcia i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy, 

6) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których 

celem jest uświadomienie negatywnego wpływu na zdrowie człowieka alkoholu oraz 

innych używek, 

7) organizowanie spotkań, pikników, festynów dla rodzin, dotyczących wychowywania dzieci 

bez przemocy, alkoholu, dopalaczy oraz innych używek, 

8) organizowanie i finansowanie spotkań dla rodzin z pracownikami służby zdrowia, 

psychologami, dietetykami pedagogami oraz innymi profesjonalistami zajmującymi się 

problemami uzależnień, 

9) umożliwienie poradnictwa prawno - socjalnego rodzinom i ofiarom przemocy a także 

osobom z problemem alkoholowym, 

10) udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy poprzez organizowanie i finansowanie  

wypoczynku w programie którego uwzględniane są zajęcia obejmujące profilaktykę 

uzależnień,  przeciwdziałanie agresji oraz zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

11) współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy rodzinom dotkniętym alkoholizmem  

i ofiarom przemocy domowej w szczególności z zespołem interdyscyplinarnym, 

12) realizowanie zadań związanych z zobowiązaniem do podjęcia leczenia odwykowego, 

wnioskowanie do sądu przez GKRPA, 

13) finansowanie dokumentacji wydanej przez sąd. 

 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 
 w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w szczególności  przez: 

 



1) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież m.in. 

poprzez: dofinansowanie działań młodzieżowych klubów sportowych, kółek 

zainteresowań, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, imprez sportowo-rekreacyjnych a także 

działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych, 

2) dofinansowanie wyjazdów, obozów, zgrupowań dla uczestników całorocznych zajęć 

pozalekcyjnych podczas których promowany jest aktywny i zdrowy styl życia wolny od 

uzależnień i przemocy, 

3) wspieranie rozwoju oraz poprawa funkcjonowania gminnej bazy sportowo-rekreacyjnej, 

placów zabaw np. boisk, sal gimnastycznych. Zakup sprzętu, urządzeń oraz wyposażenia 

do prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnych,  

4) organizowanie, dofinansowanie na terenie szkół i innych placówek programów, spektakli, 

warsztatów z zakresu profilaktyki dla dzieci i młodzieży, 

5) wspieranie placówek oświatowych w działaniach wpisanych w szkolny program  

profilaktyczny, 

6) organizowanie, dofinansowanie spektakli teatralnych, muzycznych i widowisk 

artystycznych, których głównym tematem są uzależnienia i ochrona przed przemocą, 

7) współudział w organizowaniu spotkań, imprez profilaktycznych w szczególny sposób 

eksponujących „zdrowy styl życia", propagujących zagadnienia bezpieczeństwa,                             

ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań profilaktycznych, 

8) włączanie się w organizowanie różnorodnych  form spędzania wolnego czasu poprzez 

dofinansowanie wyjazdów, wycieczek, obozów, zgrupowań, kolonii, zielonych szkół, na 

których realizowane są programy profilaktyczne, zajęcia i inne działania edukacyjne                          

z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, 

9) dofinansowanie dowozu dzieci i młodzieży uczestniczących w dodatkowych zajęciach  

( plastycznych, muzycznych, sportowych i innych) na konkursu, wycieczki, turnieje, 

festiwale, 

10) dofinansowanie do tworzenia i prowadzenia kółek zainteresowań jako zajęć 

pozalekcyjnych, 

11)  dofinansowanie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, jako 

elementu oddziaływań profilaktycznych, 

12) zakup materiałów edukacyjnych oraz profilaktycznych (kaset, książek, ulotek, broszurek, 

breloków, plakatów i innych) w ramach podejmowanych działań związanych z promocją 

zdrowia, przeciwdziałaniem uzależnieniom, przemocą oraz bezpieczeństwem 



mieszkańców,  

13) doposażenie świetlic, salek parafialnych w niezbędne materiały oraz sprzęt do prowadzenia 

zajęć pozalekcyjnych jako elementu oddziaływań profilaktycznych,  

14)  udział w profilaktycznych kampaniach ogólnokrajowych, 

15) włączanie się w organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 

poprzez dofinansowanie działalności świetlic wiejskich, 

16) dotacje dla Policji na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych /element działań związanych z bezpieczeństwem, 

przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców/, 

17) finansowanie i wspieranie organizowanych przez jednostki gminne i inne podmioty 

różnorodnych form wsparcia w kółkach zainteresowań, zajęć sportowych, konkursów 

(plastycznych, artystycznych, literackich), których celem jest zagospodarowanie czasu 

wolnego od uzależnień i przemocy, zakup nagród dla uczestników i zwycięzców,  

18) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

19) realizacja lokalnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu  

poprzez organizowanie i wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych, przeglądów, 

wydarzeń  o charakterze prozdrowotnym, rekreacyjno-sportowym, 

20) podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych.  

21) realizacja w szkołach rekomendowanych programów profilaktycznych kształtujących 

postawy i umiejętności ważne dla zdrowego stylu życia w ramach profilaktyki uniwersalnej, 

22)  współpraca  z nauczycielami i pedagogami w szkołach, 

23)  działania edukacyjne dotyczące wpływu środowiska życia na zdrowie. 

4.  Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących   

rozwiązywaniu problemów alkoholowych przez :  

 

1) doposażenie instytucji realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w materiały niezbędne do realizacji zadań, 

pokrywanie kosztów udziału w wykładach, szkoleniach, konferencjach, sympozjach, 

których tematem jest problematyka uzależnień, ochrona przed przemocą i wykluczeniem 

społecznym, 

2) bieżące zakupy niezbędne do funkcjonowania Gminnego Punktu Konsultacyjnego, 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także wspomaganie 



spotkań AA, 

3) upowszechnianie, wspieranie oraz dofinansowanie organizacji różnorodnych form 

spędzania czasu wolnego np. podwieczorków, Dnia Dziecka, Mikołaja,  Wigilii i innych 

imprez i spotkań,  

4) wspomaganie działalności promującej rozwój zainteresowań, spędzanie czasu wolnego                                  

od uzależnień  i przemocy dla instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i Rad Sołeckich, 

5) wspomaganie rozwoju stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, organizacji pożytku 

publicznego działających na rzecz promocji zdrowego stylu życia, przeciwdziałania 

uzależnieniom,  

6) realizacja lokalnej  polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 

poprzez dofinansowanie oraz włączanie się w akcje na rzecz promocji zdrowego stylu 

życia, prowadzone przez szkoły, Ośrodek Kultury i Sportu, organizacje pozarządowe                         

i organizacje pożytku publicznego, Rady Sołeckie i inne jednostki działające  na terenie 

gminy Prószków, 

7) finansowanie oraz podejmowanie innych działań profilaktycznych, działań wpływających 

na poprawę stanu zdrowia i  bezpieczeństwa mieszkańców wynikających z bieżącej analizy 

sytuacji, 

8) podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami związanymi z nadużywaniem 

alkoholu,  

9) dofinansowanie imprez kulturalno- sportowych promujących aktywność fizyczną, zdrowy 

styl życia wpływających na jakość życia mieszkańców, 

10) dofinansowanie działań organizacji pozarządowych prowadzących profilaktyczną 

działalność antyalkoholową, 

11) świadczenie pomocy w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz profilaktyki 

 i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

12) promocja aktywności fizycznej i działań edukacyjnych służących poprawie jakości                            

i długości życia. 

 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez: 

1) podejmowanie  działań kontrolnych i interwencyjnych w punktach sprzedaży alkoholu 

przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w zakresie 



posiadania aktualnych zezwoleń i opłat na sprzedaż napojów alkoholowych                                    

oraz uwzględniających sprzedaż napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym, 

2) ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży 

alkoholu  osobom poniżej 18 roku życia poprzez kontrolowanie punktów sprzedaży 

alkoholu, 

3) podejmowanie działań interwencyjnych wobec podmiotów prowadzących promocję  

 i reklamę napojów alkoholowych, a w szczególności reklamę skierowaną  do młodzieży, 

4) opiniowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków 

 o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

5) dostarczanie   właścicielom   punktów   sprzedaży   alkoholu,   wraz   z   wydawanym            

zezwoleniem, kompletu przepisów dotyczących zasad związanych z obrotem alkoholu np.  

w formie ulotek, 

6) podejmowanie działań interwencyjnych wobec prowadzących promocję i reklamę napojów 

alkoholowych, 

7) podejmowanie działań interwencyjnych wobec przypadków sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych nietrzeźwym lub nieletnim, 

8) współpraca z policją w sprawach związanych z łamaniem przepisów prawa dot. obrotu 

napojami alkoholowymi, reklamy i promocją napojów alkoholowych, 

9) szkolenie właścicieli i sprzedawców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych                        

w zakresie przestrzegania przepisów prawa, 

10) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych  mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych                              

i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. 

  Przewidywanymi efektami realizacji Programu powinno być podniesienie świadomości 

mieszkańców Gminy Prószków wobec skutków nadużywania napoi alkoholowych, zwiększenie 

zaangażowania lokalnej społeczności w działania związane z ograniczeniem spożycia napoi 

alkoholowych, udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom a także 

zmniejszenie skali dysfunkcji występujących w rodzinach wynikających z uzależnienia  

i współuzależnienia od alkoholu. 

Adresaci programu 

Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców , bowiem celem działań 

realizowanych w ramach programu jest zmniejszenie problemów powodowanych przez picie 

alkoholu w całej populacji a nie tylko w grupach podwyższonego ryzyka.  



Udzielenie pomocy dzieciom z rodzin problemowych jest jednak  zadaniem 

priorytetowym. 

 Działania w zakresie zmniejszenia zjawiska występowania alkoholizmu są wielowymiarowe 

 i długofalowe. Postępowanie zintegrowane, skierowane na cały system rodziny będzie 

najefektywniejszą formą pomocy. 

 

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH W PRÓSZKOWIE. 

Za jedno posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się 

wynagrodzenie dla członków na rok 2022 w wysokości: 

 przewodniczący komisji – 360,00 zł. 

 członek komisji – 310,00 zł. 

 FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy w dziale 851 - ochrona zdrowia,                                 
w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Druk nr 290 

Projekt z dnia 17.11.2021 r. 
 

 

UCHWAŁA NR 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 26 listopada 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 2021 r. poz. 1372 z poźn. 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 z późn. zm.), 
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 stanowiącym 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. § 4 otrzymuje brzmienie : 
”Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 1.648.600,33 zł, który zostanie pokryty  
z przychodów uzyskanych z: 

1. kredytów w wysokości 500.000,00 zł  
2. 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 1.111.500,41 zł 

3. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych  
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi  
w odrębnych ustawach w wysokości 37.099,92 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  26 listopada 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 1.362.286,00 zł,  
w tym: 
Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 1.362.286,00 zł 
Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.362.286,00 zł 
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 1.362.286,00 zł 
ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 460.000,00 zł,  
w tym: 
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 460.000,00 zł 
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 
z opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 460.000,00 zł 
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 460.000,00 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 MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW  
I ROZDZIAŁÓW   
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 636.500,00 zł,  
w tym: 
Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 350.000,00 zł 
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 50.000,00 zł 
Świadczenia społeczne o kwotę 50.000,00 zł 
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 300.000,00 zł 
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 300.000,00 zł, w tym na: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 300.000,00 zł  
Dział 600 Transport i  łączność o kwotę 30.000,00 zł 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 20.000,00 zł 
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł, w tym na: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.000,00 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 801 Oświata i wychowanie o kwotę 256.500,00 zł 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 256.500,00 zł 
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 256.500,00 zł, w tym na: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 256.500,00 zł  
ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 6.500,00 zł,  
w tym: 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 6.500,00 zł 
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 zł  
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 77.500,00 zł,  
w tym: 
Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 60.000,00 zł 
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 60.000,00 zł 
Wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł 
Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 12.500,00 zł 
Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 12.500,00 zł 
Wydatki majątkowe o kwotę 12.500,00 zł 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5.000,00 zł 
Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł 
Wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł 



ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 5.000,00 zł,  
w tym: 
Dział 600 Transport i łączność o kwotę 5.000,00 zł 
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 5.000,00 zł 
Wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 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 1 634 840,00 323 000,00 0,00 1 311 840,00 
  60011 Drogi publiczne krajowe 7 000,00 7 000,00     
  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 451 840,00 300 000,00   1 151 840,00 
  60017 Drogi wewnętrzne 176 000,00 16 000,00   160 000,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 

  70005 
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 18 000,00 18 000,00   0,00 

750   Administracja publiczna 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 

  75023 Urzędy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu) 

60 000,00 60 000,00   0,00 

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 47 000,00 27 500,00 0,00 19 500,00 

  80101 Szkoły podstawowe 19 500,00 0,00   19 500,00 
  80104 Przedszkola 27 500,00 27 500,00   0,00 

851   Ochrona zdrowia 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 
  85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi 72 000,00 72 000,00   0,00 

900   
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

397 889,26 165 774,46 0,00 232 114,80 

  90005 Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu 340 114,80 108 000,00   232 114,80 

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

921   
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

263 361,95 246 861,95 0,00 16 500,00 

  92195 Pozostała działalność 263 361,95 246 861,95   16 500,00 
 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 2 523 091,21 943 136,41 0,00 1 579 954,80 

 
 

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 236.885,92 zł 
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 236.885,92 zł 
 
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 37.099,92 zł 
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych  
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 37.099,92 zł 
 

 

 

 



Zał. Nr 2 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  26 listopada 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 15 041 216,00 1 634 840,00   

  Dział 600 rozdz. 60011 140 000,00 7 000,00   

1 

Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi 
krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi 
nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 
1716 O w m. Zimnice Małe - projekt 
techniczny 

140 000,00 7 000,00 

środki na 
dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego z 
zakresu zarządzania 

drogami publicznymi 
krajowymi 

  Dział 600 rozdz. 60013 12 937 216,00 1 451 840,00   

1 

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

6 400 000,00 722 000,00 kontynuacja zadania 

2 

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

3 227 216,00 400 000,00 kontynuacja zadania 

3 

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

3 010 000,00 29 840,00   

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

300 000,00 300 000,00 dotacja celowa  

5 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na 
odcinku Pomologia-Prószków - 
dokumentacja projektowo - budowlana 

0,00 0,00   

  Dział 600 rozdz. 60017 1 964 000,00 176 000,00   

1 
Budowa łącznika drogowego drogi 
gminnej nr 104849 O ul. Strzeleckiej w 
Złotnikach z drogą wojewódzką nr 414 

364 000,00 6 000,00 kontynuacja zadania 

2 
Budowa łącznika drogowego drogi 
wojewódzkiej nr 414 z ul. Stawową w 
Górkach 

0,00 0,00   

3 
Przebudowa ulicy Opolskiej w m. Zimnice 
Wielkie - część boczna od drogi 
wojewódzkiej 415 

970 000,00 160 000,00   

4 

Przebudowa ulicy Opolskiej w m. Zimnice 
Wielkie - część boczna od drogi 
wojewódzkiej 415 w zakresie likwidacji 
rowu melioracyjnego i budowy kanalizacji 
deszczowej 

630 000,00 10 000,00   

II. Gospodarka mieszkaniowa 18 000,00 18 000,00   

  Dział 700 rozdz. 70005 18 000,00 18 000,00   



1 

Zakup nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej oznaczonej nr działki 
1692/251 ark.m. 2 obręb Źlinice, o pow. 
0,0525 ha 

18 000,00 18 000,00   

III. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 60 000,00 60 000,00   

  Dział 750 rozdz. 75023 60 000,00 60 000,00   

1 Zakup serwera  60 000,00 60 000,00   

IV. 
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  

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE 190 724,20 47 000,00   

  Dział 801 rozdz. 80101 163 224,20 19 500,00   

1 

Wymiana źródeł ciepła w budynkach 
użyteczności publicznej w gminie 
Prószków - Wymiana ogrzewania w 
Publicznej Szkole Podstawowej w 
Prószkowie 

123 500,00 7 000,00   

2 

Wymiana źródeł ciepła w budynkach 
użyteczności publicznej w gminie 
Prószków - Termomodernizacja w 
Publicznej Szkole Podstawowej w 
Prószkowie 

39 724,20 12 500,00   

  Dział 801 rozdz. 80104 27 500,00 27 500,00   

1 
Zagospodarowanie placu przy 
przedszkolu w Zimnicach Małych 15 000,00 15 000,00   

2 
Modernizacja budynku Przedszkola 
Publicznego w Prószkowie  12 500,00 12 500,00   

VI. OCHRONA ZDROWIA 72 000,00 72 000,00   

  Dział 851 rozdz. 85154 72 000,00 72 000,00   

1 
Zagospodarowanie placu wiejskiego w 
Boguszycach 22 000,00 22 000,00   

2 
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w 
Chrzowicach 

6 000,00 6 000,00   

3 
Zagospodarowanie terenu w Zimnicach 
Małych 20 000,00 20 000,00   

4 
Zagospodarowanie terenu w Ligocie 
Prószkowskiej 24 000,00 24 000,00   

VII. GOSPODARKA KOMUNALNA 397 889,26 397 889,26   

  Dział 900 rozdz. 90005 340 114,80 340 114,80   

1 
Wymiana źródeł ciepła na bardziej 
ekologiczne w gminie Prószków 232 114,80 232 114,80 kontynuacja zadania  

2 
Ochrona powietrza polegająca na trwałej 
zmianie ogrzewania węglowego na 
proekologiczne 

108 000,00 108 000,00   

  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   

VIII. 
KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

318 660,28 263 361,95   

  Dział 921 rozdz. 92195 318 660,28 263 361,95   

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 6 000,00 6 000,00   

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 ( wykonanie 
przyłącza instalacji wodno-kanalizacyjnej - 
fundusz sołecki) 

9 561,95 9 561,95 w tym fundusz sołecki - 
4.561,95 

8 

Wymiana źródeł ciepła w budynkach 
użyteczności publicznej w gminie 
Prószków - Wymiana ogrzewania w 
świetlicy wiejskiej w Górkach 

36 200,00 6 500,00   

9 

Wymiana źródeł ciepła w budynkach 
użyteczności publicznej w gminie 
Prószków - Termomodernizacja świetlicy 
wiejskiej w Górkach 

9 698,00 5 000,00   

10 

Wymiana źródeł ciepła w budynkach 
użyteczności publicznej w gminie 
Prószków - Termomodernizacja świetlicy 
wiejskiej w Zimnicach Wielkich 

25 900,33 5 000,00   

  RAZEM 16 128 489,74 2 523 091,21   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

1. Dochodów bieżących o kwotę 1.362.286,00 zł 

Dz. 758 Rozdz. 75802 o kwotę 1.362.286,00 zł – środki na uzupełnienie dochodów gmin z tytułu uzupełnienia 
subwencji ogólnej w 2021 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST.4751.5.2021 

2. Wydatków bieżących o kwotę 636.500,00 zł  

Dz. 750 Rozdz. 75022 o kwotę 50.000,00 zł – wydatki związane z obsługą rady gminy  

Dz. 750 Rozdz. 75023 o kwotę 300.000,00 zł – wydatki na zadania statutowe związane z działalnością urzędu. 

Dz. 600 Rozdz. 60016 o kwotę    20.000,00 zł – wydatki na zadania statutowe związane z utrzymaniem dróg 
gminnych 
Dz. 600 Rozdz. 60017 o kwotę    10.000,00 zł – wydatki na zadania statutowe związane z utrzymaniem dróg 
wewnętrznych 
Dz. 801 Rozdz. 80101 o kwotę     256.500,00 zł z czego: 
6.500,00 przesunięcie środków z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na zadania statutowe 
250.000,00 – zabezpieczenie środków na realizację programu Laboratorium Przyszłości realizowanego przez 
Szkoły podstawowe zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań 
jednostek samorządowych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. 
 

3. Wydatków majątkowych o kwotę 77.500,00 zł  

Dz. 750 Rozdz. 75023 o kwotę 60.000,00 zł – Zakup serwera  
Dz. 801 Rozdz. 80104 o kwotę 12.500,00 zł – Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Prószkowie 
Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę   5.000,00 zł – Zagospodarowanie terenu parku we wsi Jaśkowice. 
 

4. Przychodów o kwotę 37.099,92 zł o przychody jednostek samorządu terytorialnego  
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 
określonymi w odrębnych ustawach 
 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

1. Dochodów bieżących o kwotę 460.000,00 zł  

Dz.756 Rozdz. 75615 o kwotę 460.000,00 zł – wpływy z podatku od nieruchomości 

2. Wydatków bieżących o kwotę 6.500,00 zł  

Dz. 801 Rozdz. 80101 o kwotę 6.500,00 przesunięcie środków z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na 
zadania statutowe 

3. Wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł 

Dz. 600 Rozdz. 60013 o kwotę 5.000,00 zł – zmniejszenie planu na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej  
nr 414 na odcinku Pomologia – Prószków – dokumentacja projektowo-budowlana ( dotacja celowa) w związku 
przesunięciem realizacji całości zadania w 2022 r.  
 

4. Przychodów o kwotę 236.885,92 zł o wolne środki 
 
 
Sporządziła: Dorota Staniów                   

 

 

 

       Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

          Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



                                                                Druk nr 291 

Projekt z dnia 17.11.2021 r.  

 

UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 26 listopada 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 2021 r., poz. 1372 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 z poź.zm.), 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 pliku. 

    Radca prawny 
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OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR  
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 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: zwiększono dochody bieżące (kolumna 1.1) 
o kwotę 902.286,00 zł; 

 zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 702.500,00 zł, z tego: zwiększono wydatki 
bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 630.000,00 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 
72.500,00 zł; 

 zmniejszono przychody budżetu ogółem (kolumna 4) o kwotę 199.786,00 zł, z tego: zwiększono 
przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kolumna 4.2), w tym: na pokrycie 
deficytu budżetu (kolumna 4.2.1) o kwotę 37.099,92 zł; zmniejszono wolne środki (kolumna 
4.3), w tym: na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.3.1) o kwotę 236.885,92 zł. 

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

 W przedsięwzięciu pn.”Budowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Pomologia-
Prószków – opracowanie dokumentacji projektowej” wprowadzono limity „zerowe” w 
związku z wycofaniem zadania z wykazu przedsięwzięć. Zadanie zostanie zrealizowane w 
całości w roku 2022. 

Sporządziła: Ewa Miążek 
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Prószków, 18.11.2021 r. 

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE  

za okres od 21 października 2021 r. do 18 listopada 2021 r.  

 
1. Rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 2 w budynku 

mieszkalnym wielolokalowym nr 3, przy ul. Kopernika w Prószkowie, o powierzchni 
użytkowej 23,21 m2. Wylicytowana cena sprzedaży: 45 450,00 zł. 

2. Złożono wniosek do Ministra Rozwoju i Technologii o przekazanie Gminie Prószków 
3 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. 

3. Zakończono negocjacje umowy spółki SIM Opolskie Sp. z o.o. – tworzonej w celu budowy 
mieszkań w Prószkowie. Planowana data podpisania aktu notarialnego – umowy spółki: 
29.11.2021 r. 

4. Oddano w trwały zarząd Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszycach 
części nieruchomości zajęte pod lokal mieszkalny, wyłączony uprzednio z zasobu 
mieszkaniowego Gminy Prószków. 

5. Przekazano na posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dwa 
projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ( zmiana mpzp dla wsi 
Górki oraz mpzp dla części terenów niezurbanizowanych wsi Złotniki); 

6. Powiadomiono poprzez obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp wsi 
Zimnice Wielkie (dla części ulicy Opolskiej). Do 10 grudnia 2021 r. trwa zbieranie 
wniosków do tego planu; 

7. Przeprowadzono  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia np.: "Budowa ścieżki pieszo-
rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz – Ligota 
Prószkowska" (RI.6220.9.2021.OŚ); 

8. Dotacje do wymiany pieców od początku roku: 
        Gminny program: złożonych zostało 29 wniosków z czego: podpisano 27 umów,                     
                           rozliczono  i  wypłacono  22  dotacji,  Kwota  wypłaconych  
                           dotacji 92.000,00 zł, 1 wnioskodawca zrezygnował, 1 wniosek  
       odrzucono. 
      Działanie nr 05.05 Ochrona Powietrza w ramach RPO WO na 2014 - 2020 wymiana 
pieców węglowych na gazowe: złożonych zostało 47 wniosków z czego: 
                           w 2020 r. podpisano 3 umowy i zrealizowano inwestycje,  
                           w 2021 r. podpisano 29 umów: 27 zrealizowano inwestycje, 2 jeszcze 
                           nie wykonano, 
                           Kwota wypłaconych dotacji w 2021 r.: 216 034,80 zł. 
10. Przekazano plac budowy wraz z dokumentacją projektową Wykonawcy ścieżki pieszo-

rowerowej Prószków Pomologia – Złotniki; 
11. Przekazano plac budowy wraz z dokumentacją projektową Wykonawcy ścieżki pieszo-

rowerowej Zimnice Wielkie - Zimnice Małe; 
12. Przyjęto koncepcję rozwiązań projektowych dotyczących budowy ścieżki Ligota 

Prószkowska – Przysiecz; 



13. Wykonano roczne przeglądy techniczne 27 budynków stanowiących własność Gminy.  
Z 27 budynków 14 wymaga drobnych napraw. 

14. Zatwierdzono aneksy do  arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na bieżący   rok 
szkolny - 2021/2022, 

15. Dokonano analizy wzrostu zadań oświatowych za rok 2021r  i wystąpiono do Ministra 
Edukacji Narodowej z wnioskiem o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej              
z 0,4%  rezerwy z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na 
wzroście liczby uczniów przeliczeniowych  w odniesieniu do danych przyjętych do 
naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021r. , 

16. Podpisano umowę na realizację otrzymanego wsparcia finansowego w roku 2021                   
w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-
2024 –„Aktywna tablica”, 

17. Złożono wniosek do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Opolskiego Kuratora 
Oświaty o udzielenie wsparcia w latach 2022-2025 w ramach wieloletniego programu - 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025 – Priorytet 3,  

18. Podpisano umowę na realizację otrzymanego wsparcia finansowego w roku 2021 
programu - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, 

19. Złożono wniosek do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o 
wsparcie finansowe w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”,  które jest udzielane 
na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy  
o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, 

20. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji p.n „ Zagospodarowanie terenu placu 
przedszkolnego” (przy Przedszkolu Publicznym    w Ligocie Prószkowskiej) , 

21. powołano Komisje Konkursowe do przeprowadzenie II etapu konkursów 
przedmiotowych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Prószków. 

22. Sporządzono i przedłożono Radzie Miejskiej w Prószkowie Informację o stanie realizacji 
zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.  

23. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w programie Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym. W ramach wniosku planowany jest zakup 
12 komputerów stacjonarnych, 87 laptopów, 3 tablety oraz oprogramowanie  
do komputerów. Wniosek opiewa na kwotę 425 250 zł. 

24. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w programie Cyfrowa Gmina. W ramach 
wniosku planowany jest zakup sprzętu informatycznego. Ponadto planowany jest zakup 
usług szkoleniowych dla pracowników urzędu i jednostek pomocniczych. Wniosek opiewa 
na kwotę 100 000 zł. 

25. Gmina za zajęcie 1 miejsce w powiecie opolskim w konkursie „Rosnąca odporność”, 
otrzymała nagrodę w wysokości 1 000 000 zł.  

26. Gmina Prószków otrzymała z Rządowego programu „Polski Ład” 1294 817,98 zł  
na Modernizacje budynku Publicznego Przedszkola w Prószkowie. Wartość całkowita 
projektu opiewa na 1 438 686,64 zł.  



27. Podpisano umowę realizacji zadania pn.: Remont nawierzchni dróg wewnętrznych  
i gminnych na terenie gminy Prószków. Wartość umowy wynosi: 203 547,90 zł. Remonty 
dotyczą  pięciu dróg gminy Prószków tj. ul. Cegielnej w Przysieczy, ul. Polnej w Złotnikach, 
bocznej ul. Polnej w Chrząszczycach oraz ul. Nowej i Prószkowskiej w Boguszycach 

 

 

 
 

Prószków, 18.11.2021 r.  

Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych i sołtysów. 

1. Sołtys Przysieczy zgłosił potrzebę wykonania „bypassu” drogowego z wykorzystaniem chodnika przy 
„Caritasie” (ul. Szkolna i Łąkowa) tak aby służby ratownicze miały możliwość przejazdu pomiędzy 
osiedlami „Pólko” i „Leśnik” -  w przypadku zamknięcia drogi biegnącej po wale nad stawem. 

Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości utworzyć we wskazanym miejscu awaryjnego objazdu,  
ze względu na brak miejsca, podmokły teren, gęste zadrzewienia na działkach sąsiednich i stan 
techniczny przepustu. Przy czym zgłoszona potrzeba jest zasadna i przy pomocy specjalistów z danej 
branży zostanie sprawdzona możliwość utworzenie awaryjnego dojazdu do ul. Strzeleckiej. 

2. Radny Alfred Kiełbasa zgłosił:  

1) Potrzebę wystosowania wniosku do ZDW w Opolu o remont asfaltu na ul. Opolskiej w pobliżu posesji 
nr 18-22 i 38-40 w Jaśkowicach. 

W przedmiotowej sprawie zostało wysłane pismo do ZDW w Opolu. 

2) Potrzebę uzupełnienia poboczy przy drodze prowadzącej z Prószkowa do Jaśkowic. 

Został sprawdzony zakres prac i zlecono jego wycenę, następnie zostanie podjęta decyzja o terminie 
wykonania zadania. 

3) Potrzebę ustawienia znaków drogowych (informacja o łuku drogi) na łuku drogi gminnej łączącej 
Jaśkowice i Prószków.   

Zlecono ustawienie przedmiotowego znaku.  

3. Zgłoszono, że na byłym wysypisku śmieci w Zimnicach Małych zalegają śmieci. 

W dniach 22-23 listopada zaplanowano prace polegające na sprzątaniu terenu zrekultywowanego 
składowiska odpadów w Zimnicach Małych przez pracowników wykonujących prace społecznie 
użyteczne.  
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