
 

RO.0002.43.2022.ORM                                                                       Prószków, 10.03.2022 r. 

Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 

Sala konferencyjna w Żłobku Publicznym w Prószkowie  

ul. Daszyńskiego 1G w Prószkowie 

18 marzec 2022 r., godz. 9.00 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia statutu sołectwa Boguszyce (druk nr 319), 

2) uchwalenia statutu sołectwa Chrzowice (druk nr 320), 

3) uchwalenia statutu sołectwa Folwark (druk nr 321), 

4) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Prószków w 2022 roku (druk nr 322), 

5) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od 

ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Prószkowie 

(druk nr 323), 

6) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami oraz podmiotami 

zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek 

działalność dziennego opiekuna na terenie Gminy Prószków (druk nr 324), 

7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla 

terenu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Zielonej) (druk nr 325), 

8) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki (druk nr 326), 

9) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości  Prószków (druki nr 327), 

10) uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego prowadzonej w obrębie pomnika przyrody – alei drzew 

stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza (druk nr 328), 

11) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 (druk nr 329), 

12) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

na lata 2022 - 2025 (druk nr 330), 

13) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022 (druk nr 331), 

14) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków (druk nr 332), 

15) zmiany uchwały nr XLII/308/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia 

zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu (druk 

nr 333). 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.  

5. Informacja o realizacji wniosków zgłaszanych przez radnych i sołtysów.   

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok. 

7. Raport z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz programu  

 profilaktyki  i rozwiazywania problemów alkoholowych  w Gminie Prószków  i efektów jego  

       realizacji za 2021r.  

8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie za  

 2021r. 

9. Dyskusja i wolne wnioski. 

10. Zakończenie obrad.   

 

 

 



                                                                 Druk nr 319 

Projekt z dnia 10.03.2022 r.  

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Boguszyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), Rada Miejska w Prószkowie, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, 

uchwala Statut Sołectwa Boguszyce o następującej treści: 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE, NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 

§ 1.   

1. Sołectwo Boguszyce jest jednostką pomocniczą Gminy Prószków. 

2. Sołectwo obejmuje obręb wsi Boguszyce o powierzchni 531,8481 ha, a jej granice administracyjne określone 

są na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) Sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo Boguszyce; 

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Prószków; 

3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Prószkowie; 

4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Prószkowa; 

5) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Boguszyce; 

6) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Boguszyce; 

7) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Boguszyce; 

8) Zebranie Wyborcze - Zebranie mieszkańców Sołectwa Boguszyce w celu przeprowadzenia wyborów do 

organów Sołectwa; 

9) Osoba uprawniona – należy przez to rozumieć stałych mieszkańców Sołectwa Boguszyce uprawnionych do 

głosowania, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 18 lat. 

Rozdział 2. 

Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa 

§ 3. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz, w terminie do 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji 

nowej Rady Miejskiej. 

2. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wyborcze, a wyboru dokonują wszystkie, obecne na nim 

osoby uprawnione. 

3. Burmistrz określa dzień, godzinę i miejsce zebrania wyborczego celem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz 

proponuje porządek Zebrania Wyborczego. 

4. Porządek Zebrania Wyborczego przewiduje w szczególności: 

1) Otwarcie Zebrania i stwierdzenie kworum; 

2) Przedstawienie i przyjęcie porządku Zebrania; 

3) Wybór komisji skrutacyjnej; 

4) Sporządzenie listy kandydatów na Sołtysa; 



 

5) Wybór Sołtysa; 

6) Sporządzenie listy kandydatów na członków Rady Sołeckiej; 

6) Wybór Rady Sołeckiej; 

7) Wybór Przewodniczącego Rady Sołeckiej; 

8) Wolne wnioski i zapytania. 

5. Osoby uprawnione potwierdzają udział w Zebraniu Wyborczym poprzez podpisanie się na wyłożonej 

w trakcie zebrania liście obecności. 

6. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa o zwołaniu Zebrania Wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańców 

Sołectwa na 7 dni przed wyznaczoną datą poprzez rozplakatowanie treści zarządzenia na tablicach ogłoszeń 

w Sołectwie oraz podanie informacji na gminnej stronie internetowej. 

7. Zebraniu Wyborczemu przewodniczy Burmistrz. 

8. Burmistrz może również powierzyć prowadzenie Zebrania Wyborczego innej osobie, w tym działającemu 

z jego upoważnienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

9. Z przebiegu Zebrania Wyborczego sporządza się protokół, który podpisuje Burmistrz lub osoba wyznaczona 

do przewodzenia Zebraniu Wyborczemu oraz protokolant. 

10. Protokół sporządza pracownik Urzędu Miejskiego w Prószkowie wyznaczony przez Burmistrza. 

§ 4. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych 

ustnie na zebraniu wyborczym lub przed tym zebraniem na piśmie. 

2. Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie. 

3. Warunkiem przyjęcia kandydatury na Zebraniu Wyborczym jest zgoda kandydata wyrażona ustnie lub na 

piśmie, w przypadku nieobecności na zebraniu. 

§ 5. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 – osobowym, wybrana spośród osób 

uprawnionych, obecnych na Zebraniu Wyborczym. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca 

na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Skład komisji skrutacyjnej zatwierdzany jest przez Zebranie Wyborcze w głosowaniu jawnym. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) Przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

2) Przeprowadzenie głosowania tajnego; 

3) Ustalenie wyników głosowania; 

4) Sporządzenie i podpisanie protokołu z głosowania i ustalającego wyniki wyborów; 

5) Ogłoszenie wyników wyborów. 

4. Wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym, odrębnie dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 

5. Osoby uprawnione głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Miejskiej 

w Prószkowie. 

6. W pierwszej kolejności ustala się kandydatury i przeprowadza wybory na Sołtysa. W drugiej kolejności ustala 

się liczbę członków, kandydatury i przeprowadza wybory do Rady Sołeckiej. 

7. Komisja skrutacyjna wpisuje na kartach do głosowania imiona i nazwiska kandydatów oraz rozdaje 

wypełnione karty osobom uprawnionym, obecnym na Zebraniu Wyborczym w ilości zgodnej z liczbą osób ujętych 

na liście obecności. 

§ 6. 1. Wyboru Sołtysa w przypadku kiedy zgłoszono jedną kandydaturę, dokonuje się poprzez postawienie na 

karcie do głosowania znaku „X” w kratce oznaczonej słowem „tak” obok nazwiska kandydata, w przypadku głosu 

oddanego za wyborem kandydata lub na postawieniu znaku „X” w kratce oznaczonej słowem „nie” kiedy wyborca 

oddaje głos przeciwko wyborowi kandydata. 



 

2. W przypadku wskazanym w ust. 1 za wybranego uznaje się kandydata, który uzyskał większą liczbę głosów 

na „tak” od głosów na „nie”. 

3. Wyboru Sołtysa w przypadku kiedy zgłoszono więcej niż jedną kandydaturę dokonuje się poprzez postawienie 

na karcie do głosowania znaku „X” w kratce obok nazwiska wybranego kandydata. 

4. W przypadku wskazanym w ust. 3 za wybranego uznaje się kandydata, który uzyskał największą liczbę 

głosów. 

5. W przypadku kiedy kandydaci uzyskali równą liczbę głosów należy przystąpić do drugiej tury głosowania, 

przy czym udział w tym głosowaniu biorą tylko kandydaci, którzy uzyskali największą , taką samą liczbę głosów. 

6. Głos oddany na karcie do głosowania na Sołtysa uznaje się za nieważny w następujących przypadkach: 

1) gdy znak „X” postawiono w więcej niż jednej kratce; 

2) gdy znaku „X” nie postawiono w żadnej kratce; 

3) gdy znak „X” postawiono poza obrębem kratki. 

7. Dopiski umieszczone na karcie wyborczej nie powodują nieważności głosu. 

8. W przypadku gdy nie zostanie zgłoszony żaden kandydat lub w wyniku głosowania nie wybrano Sołtysa, 

Burmistrz zarządza przeprowadzenie ponownych wyborów po upływie 30 dni. 

§ 7. 1. Przed przystąpieniem do wyborów członków Rady Sołeckiej Zebranie Wyborcze, w głosowaniu jawnym, 

ustala ich liczbę. 

2. Wybór członków Rady Sołeckiej polega na postawieniu znaku „X” przy nazwiskach kandydatów. 

3. Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. 

4. W przypadku kiedy kandydaci uzyskali równą liczbę głosów należy przystąpić do drugiej tury głosowania, 

przy czym udział w tym głosowaniu biorą udział tylko kandydaci, którzy uzyskali największą, taką samą liczbę 

głosów. Nie przeprowadza się drugiej tury głosowania w przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów do Rady 

Sołeckiej nie przekracza liczby kandydatów ustalonych przez Zebranie Wyborcze. 

5. Głos oddany na karcie do głosowania na członka Rady Sołeckiej uznaje się za nieważny w następujących 

przypadkach: 

1) gdy znaku „X” nie postawiono w żadnej kratce; 

2) gdy znak „X” postawiono poza obrębem kratki. 

6. Dopiski umieszczone na karcie wyborczej nie powodują nieważności głosu. 

7. Jeżeli w wyniku głosowania wyłoniono członków Rady Sołeckiej w liczbie mniejszej niż ustalona przez 

Zebranie Wyborcze, zarządza się wybory uzupełniające na tym samym Zebraniu Wyborczym. 

8. Po zakończeniu wyborów i ustaleniu składu, Rada Sołecka wybiera ze swojego grona przewodniczącego, a o 

wyniku wyboru informuje osoby biorące udział w Zebraniu Wyborczym. 

§ 8. 1. Każda osoba uprawniona ma prawo do wniesienia protestu wyborczego w sprawie dotyczącej ważności 

wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej z powodu naruszenia niniejszego Statutu. 

2. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzut oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których 

opiera swoje zarzuty. 

3. Protest wyborczy składa się na piśmie do Rady Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza w terminie 7 dni od 

dnia wyborów. Naruszenie tego terminu spowoduje oddalenie protestu. 

4. Rada Miejska rozpatruje protest na najbliższej sesji i podejmuje uchwałę na podstawie przez nią 

zgromadzonych materiałów dowodowych, w której: 

1) stwierdza naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie mającej wpływ na dokonany wybór oraz uznaje 

nieważność wyborów w całości lub w części i zobowiązuje Burmistrza do wyznaczenia nowego terminu 

wyborów; 

2) stwierdza, że nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w Statucie Sołectwa i protest oddala. 



 

§ 9. 1. Sołtys i Rada Sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed mieszkańcami Sołectwa i mogą być 

odwołani przed końcem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków należycie, postępują niezgodnie 

z postanowieniami statutu Sołectwa lub uchwał Zebrania Wiejskiego. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji może nastąpić z inicjatywy 

Burmistrza lub na podstawie pisemnego wniosku złożonego do Burmistrza przez: 

1) Co najmniej 1/10 osób uprawnionych; 

2) Radę Sołecką. 

3. Wniosek o którym mowa w ust. 2 winien zawierać uzasadnienie, a jego brak skutkuje odrzuceniem z przyczyn 

formalnych. 

4. Zebranie Mieszkańców Sołectwa, na którym  zostanie przedstawiony wniosek o odwołanie Sołtysa lub Rady 

Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie 30 dni od daty jego wpływu. 

5. Odwołanie z zajmowanych funkcji może być podjęte po wysłuchaniu odwoływanego, jeżeli wyrazi wolę do 

złożenia stosownych wyjaśnień. 

6. Odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej przeprowadza się w trybie ustalonym dla ich wyboru. 

§ 10. 1. W terminie 30 dni od daty wygaśnięcia funkcji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej Burmistrz zwołuje 

Zebranie Wyborcze celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających do wskazanych organów. 

2. Wyborów o których mowa w ust. 1 nie przeprowadza się, jeżeli data ich zwołania przypada w okresie 

6 miesięcy lub krótszym przed zakończeniem kadencji. 

3. Wybory, o których mowa w ust. 1 odbywają się według zasad określonych niniejszym statutem. 

§ 11. 1. Burmistrz zapewnia zaplecze merytoryczne i techniczne Zebrań Wyborczych, w tym sporządzenie kart 

do głosowania oraz wzorów protokołów ustalających wyniki głosowania. 

2. Wydatki związane z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów Sołectwa 

pokrywa się z budżetu gminy Prószków. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej. 

§ 12. 1. Organami Sołectwa są: 

1) zebranie wiejskie; 

2) sołtys. 

§ 13. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest Zebranie Wiejskie. 

2. Organem wykonawczym jest Sołtys. 

§ 14. 1. Sołtys w swojej działalności wspomagany jest przez Radę Sołecką. 

2. Rada sołecka składa się z 5-7 członków. 

3. Zebranie Wyborcze ustala liczbę członków Rady Sołeckiej. 

4. Rada sołecka wybiera ze  swego grona przewodniczącego. 

§ 15. 1. Działalność organów Sołectwa ma charakter społeczny. 

2. Za pełnienie funkcji Sołtysowi przysługuje dieta, o ile Rada Miejska tak postanowi w odrębnej uchwale. 

§ 16. 1. Kadencja Sołtysa oraz Rady Sołeckiej jest tożsama z kadencją Rady Miejskiej. 

2. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej wybranych w czasie trwania 

kadencji kończy się z upływem kadencji. 

3. Po upływie kadencji, Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej. 

§ 17. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1) Przyjmowanie porządku obrad Zebrania Wiejskiego; 



 

2) Podejmowanie uchwał dotyczących spraw należących do Sołectwa; 

3) Zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla Sołectwa i występowanie do organów Gminy o rozpatrzenie 

spraw dotyczących funkcjonowania Sołectwa; 

4) Dokonywanie okresowej i rocznej oceny działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej; 

5) Tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym Sołectwa wszystkich mieszkańców Sołectwa, 

6) Kształtowanie zasad współżycia społecznego; 

7) Organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 

8) Organizowanie współpracy z innymi sołectwami na terenie gminy Prószków, 

9) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy, które wykonują zadania mające wpływ na funkcjonowanie 

Sołectwa; 

10) Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących Sołectwa, w przypadku gdy wyrażenie takich opinii uwarunkowane 

jest przepisami prawa lub wynika z wniosku Rady Miejskiej w Prószkowie lub Burmistrza Prószkowa. 

§ 18. 1. Prawo do udziału w głosowaniu na Zebraniu Wiejskim mają osoby uprawnione. 

2. W Zebraniu Wiejskim mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele instytucji, które funkcjonują 

na terenie Sołectwa lub których działalność jest przedmiotem obrad. 

3. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział pracownicy Urzędu Miejskiego w Prószkowie lub jednostek 

organizacyjnych Gminy w celu referowania spraw oraz udzielania wyjaśnień. 

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) Z własnej inicjatywy; 

2) Na pisemny wniosek co najmniej 1/10 osób uprawnionych; 

3) Na wniosek Rady Sołeckiej; 

4) Na wniosek Rady Miejskiej w Prószkowie lub Burmistrza. 

2. W przypadku braku możliwości zwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa lub w przypadku nie wybrania 

Sołtysa, Zebranie Wiejskie może zwołać Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotów wskazanych 

w ust. 1 w pkt 2 – 4. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek winno zostać zwołane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia 

wniosku, chyba że z Wnioskodawcą nastąpią inne ustalenia. 

§ 20. 1. Zebrania Wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku. 

2. Termin, miejsce i tematykę Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańcom Sołectwa co 

najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Sołectwie oraz 

podanie informacji na gminnej stronie internetowej. 

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne i może podejmować uchwały, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 1/5 

osób uprawnionych. 

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/5 osób uprawnionych, osoba 

zwołująca zebranie może zarządzić odbycie następnego Zebrania Wiejskiego po upływie 30 minut od pierwszego 

terminu zebrania w tym samym dniu, bez względu na liczbę osób uczestniczących. 

3. Zebranie Wiejskie otwiera i prowadzi Sołtys, a w razie jego nieobecności osoba wybrana na przewodniczącego 

zebrania przez uczestników zebrania. 

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa. 

§ 22. 1. Zebranie wiejskie podejmuje decyzje w formie uchwał. 

2. Głosowanie nad poszczególnymi sprawami Sołectwa jest jawne, za wyjątkiem spraw dla których przepisy 

prawa stanowią, że głosowanie odbywa się w sposób tajny. 



 

3. Uchwały oraz inne rozstrzygnięcia Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba 

głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. Głosów „wstrzymujących” nie uwzględnia się. 

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje Sołtys lub osoba, która mu przewodniczyła. 

§ 23. 1. Z przebiegu Zebrania Wiejskiego sporządzany jest protokół. 

2. Protokół sporządza Sołtys lub inna osoba przez niego wyznaczona. 

3. Protokół powinien zawierać w szczególności: 

1) Datę i miejsce Zebrania Wiejskiego; 

2) Stwierdzenie ważności zebrania; 

3) Porządek zebrania; 

4) Przebieg obrad; 

5) Przebieg głosowań z wyszczególnieniem wyników; 

6) Treść podejmowanych uchwał; 

7) Podpis Sołtysa lub Przewodniczącego Zebrania oraz osoby protokolanta, jeżeli został wyznaczony. 

4. Do protokołu załącza się listę obecności osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim, a także teksty podjętych 

uchwał i innych dokumentów, które były przedmiotem obrad. 

5. Sołtys lub Przewodniczący Obrad przekazuje Burmistrzowi uchwały podjęte na Zebraniu Wiejskim wraz 

z kopią protokołu w terminie 14 dni od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego. 

§ 24. Do zadań Sołtysa należy: 

1) Zwoływanie Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej, w tym przekazywanie informacji o ich zwołaniu 

Burmistrzowi Prószkowa; 

2) Reprezentacja Sołectwa na zewnątrz; 

3) Współdziałanie z Radą Sołecką oraz organami Gminy w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa; 

4) Współdziałanie z organami Gminy w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych; 

5) Wykonywanie uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie; 

6) Prowadzenie Zebrań Wiejskich; 

7) Składanie informacji ze swojej działalności; 

8) Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze społecznym, mających na celu poprawę 

jakości życia mieszkańców Sołectwa; 

9) Występowanie do stosownych organów Gminy z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców; 

10) Przekazywanie Burmistrzowi uchwał oraz protokołów z zebrań wiejskich; 

11) Udział w spotkaniach sołtysów organizowanych przez Burmistrza Prószkowa lub Radę Miejską w Prószkowie; 

12) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa i znajdujących się w kompetencji Sołtysa. 

§ 25. 1. Rada Sołecka jest podmiotem o charakterze doradczym i wspomagającym dla Sołtysa. Do zadań Rady 

Sołeckiej należą: 

1) Współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa; 

2) Zbieranie wniosków i wystąpień mieszkańców w sprawach Sołectwa; 

3) Inicjowanie działań o charakterze społecznym dla Sołectwa i mieszkańców; 

4) Współdziałanie z właściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadań; 

5) Organizowanie imprez wiejskich na terenie Sołectwa. 



 

2. Rada Sołecka składa się z 5 do 7 członków. O ostatecznej liczbie członków Rady Sołeckiej decyduje Zebranie 

Wyborcze. 

3. Radą Sołecką kieruje Przewodniczący wybierany na Zebraniu Wyborczym spośród grona członków Rady 

Sołeckiej. 

4. Wybór Przewodniczącego Rady Sołeckiej dokonywany jest przez członków Rady Sołeckiej w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów. 

5. Kadencja Rady Sołeckiej jest równa kadencji Sołtysa. 

§ 26. 1. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego lub Sołtysa. 

2. Posiedzenie Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim, co najmniej 3 członków. 

3. Rada Sołecka wyraża swoje stanowisko w formie opinii podejmowanych zwykłą większością głosów. 

4. Przewodniczący Rady Sołeckiej organizuje prace Rady Sołeckiej oraz odpowiada za sporządzenie informacji 

z działalności Rady Sołeckiej. 

5. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organów Gminy oraz innych organizacji 

działających na terenie Sołectwa. 

6. W posiedzeniach Rady Sołeckiej mogą uczestniczyć mieszkańcy Sołectwa bez prawa udziału w głosowaniu. 

Rozdział 4. 

Zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji. 

§ 27. Do zakresu działania Sołectwa należą: 

1) udział w rozpatrywaniu spraw dotyczących: 

a) rozwoju gospodarczego Sołectwa, 

b) rolnictwa, 

c) funduszu sołeckiego, 

d) socjalno-bytowych, 

e) sportu, 

f) wypoczynku. 

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego, w tym wzajemnego szacunku, kultywowania tradycji, 

gospodarności, poszanowania mienia społecznego; 

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa i poprawy jego estetyki; 

4) organizowanie przedsięwzięć i współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, 

ekologicznych, stanu ochrony przeciwpożarowej; 

5) organizowanie na terenie Sołectwa imprez integracyjnych, wystaw, konkursów z zachowaniem ogólnie 

obowiązujących przepisów prawa; 

6) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia komunalnego; 

7) opracowywanie planów rozwoju oraz programów odnowy wsi, tworzenie instrumentów wsparcia dla 

przedsięwzięć odnowy wsi; 

8) występowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw Sołectwa; 

9) opiniowanie spraw dotyczących Sołectwa, z którymi zwróci się Rada Miejska lub Burmistrz; 

10) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy, które wykonują zadania mające wpływ na poziom życia 

mieszkańców Sołectwa. 

§ 28. Zadania Sołectwa określone w § 27 realizowane są w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 



 

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa; 

3) przedstawianie organom gminy propozycji podejmowania inicjatyw społecznych i gospodarczych; 

4) współpracę z radnymi z okręgu, w którym położone jest Sołectwo. 

§ 29. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu lecz prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy. 

2. Sołectwo ma prawo do korzystania ze środków budżetu gminy na wspieranie działalności jednostek 

pomocniczych gminy, w tym środków z funduszu sołeckiego. 

3. Obsługę finansowo-księgową Sołectwa zapewnia Burmistrz za pośrednictwem Urzędu Miejskiego 

w Prószkowie. 

§ 30. 1. Burmistrz w granicach obowiązującego prawa lub na wniosek Zebrania Wiejskiego może przekazać 

Sołectwu do korzystania składniki mienia Gminy. 

2. Sołectwo korzysta z przekazanego mu mienia zgodnie z przepisami prawa. 

3. W ramach korzystania z mienia Sołectwo: 

1) Załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia; 

2) Utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym, zgodnie z jego aktualnym przeznaczeniem. 

4. Odpowiedzialność za użytkowane mienie ponosi Sołtys lub inna osoba upoważniona. 

Rozdział 5. 

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej. 

§ 31. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, 

celowości, rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są 

1) Rada Miejska w Prószkowie; 

2) Burmistrz Prószkowa. 

3. Rada Miejska prowadzi nadzór nad działalnością Sołectwa za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej. 

4. Bezpośrednią kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Burmistrz, który tworzy organom Sołectwa takie 

warunki, aby organy sołectwa mogły realizować swoje zadania w sposób jak najbardziej prawidłowy i efektywny. 

5. Organy wskazane w ust. 2 mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących 

funkcjonowania Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów. 

Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe. 

§ 32. Zmiany statutu Sołectwa dokonuje Rada Miejska w Prószkowie w trybie właściwym do jego uchwalenia. 

§ 33. Traci moc załącznik nr 12 do uchwały nr XVII/116/96 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 16 października 

1996 r. w sprawie nadania statutu sołectwa. 

§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 35. Do kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej wybranych przed wejściem w życie niniejszej uchwały, stosuje 

się zapisy § 16 ust. 1. 

§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 

     Radca prawny 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia....................2022 r. 

 

 



 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

Stosownie do treści art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, organizację i zakres 

działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami. 

Konieczność zmiany statutu podyktowana jest zakończeniem procedury zmiany granic administracyjnych 

sołectwa Boguszyce, wszczętej na podstawie Uchwały nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 

1 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych jednostek pomocniczych 

gminy Prószków oraz przeprowadzenia konsultacji. 

Obowiązujące obecnie statuty sołectw gminy Prószków zostały przyjęte w dniu 16 października 1996 r.  

uchwałą nr XVII/116/96 Rady Gminy w Prószkowie w sprawie nadania statutu sołectwa. Zapisy tych statutów 

wymagają dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz doprecyzowania pod kątem rozwiązań 

organizacyjnych stosowanych w sołectwach gminy. Zgodnie z par. 47 ust. 2 Statutu Gminy Prószków:   

"2. Granice, szczegółową organizację, zakres działania jednostek pomocniczych oraz ich organów określa Rada 

Miejska odrębnymi statutami, nadanymi tym jednostkom".  

Jak określono na wstępie uzasadnienia, projekty statutów jednostek pomocniczych podlegają konsultacji z 

mieszkańcami. Procedurę przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Prószków określa 

uchwała nr XVII/126/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu 

konsultacji z mieszkańcami Gminy Prószków (Dz.Urz. Woj. Opols. 2004.16.407).  

Zgodnie z powyższą uchwałą Burmistrz Prószkowa zarządził w dniu 19 marca 2021 r. przeprowadzenie 

konsultacji społecznych  w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie uchwalenia 

statutu sołectwa Boguszyce. Konsultacje odbyły się w dniu 25 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Prószkowie 

w formie określonej w par. 4 ust. 1 lit. b) uchwały powołanej powyżej czyli  spotkania z delegatami mieszkańców, 

posiadającymi pisemne upoważnienie co najmniej 30 mieszkańców sołectwa. Wybór formy konsultacji 

podyktowany był ograniczeniami związanymi z panującymi w ich trakcie obostrzeniami związanymi z 

wprowadzonym stanem epidemii wirusa COVID - 19.  W trakcie konsultacji wniesiono uwagę dot. zapisów par. 

10 ust. 2 przedłożonego projektu. Wskazać dodatkowo należy, że poza przeprowadzeniem przedmiotowych 

konsultacji, udostępniono mieszkańcom gminy Prószków możliwość pisemnego i elektronicznego wnoszenia 

uwag i sugestii do przedmiotowego pojektu statutu sołectwa. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag i 

sugestii.  

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za uzasadnione.                 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

                                                                Druk nr 320 

Projekt z dnia 10.03.2022 r.  

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chrzowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), Rada Miejska w Prószkowie, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, 

uchwala Statut Sołectwa Chrzowice o następującej treści: 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE, NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 

§ 1.   

1. Sołectwo Chrzowice jest jednostką pomocniczą Gminy Prószków. 

2. Sołectwo obejmuje obręb wsi Chrzowice o powierzchni 269,0965 ha, a jej granice administracyjne określone 

są na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) Sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo Chrzowice; 

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Prószków; 

3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Prószkowie; 

4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Prószkowa; 

5) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Chrzowice; 

6) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Chrzowice; 

7) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Chrzowice; 

8) Zebranie Wyborcze - Zebranie mieszkańców Sołectwa Chrzowice w celu przeprowadzenia wyborów do organów 

Sołectwa; 

9) Osoba uprawniona – należy przez to rozumieć stałych mieszkańców Sołectwa Chrzowice uprawnionych do 

głosowania, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 18 lat. 

Rozdział 2. 

Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa 

§ 3. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz, w terminie do 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji 

nowej Rady Miejskiej. 

2. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wyborcze, a wyboru dokonują wszystkie, obecne na nim 

osoby uprawnione. 

3. Burmistrz określa dzień, godzinę i miejsce zebrania wyborczego celem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz 

proponuje porządek Zebrania Wyborczego. 

4. Porządek Zebrania Wyborczego przewiduje w szczególności: 

1) Otwarcie Zebrania i stwierdzenie kworum; 

2) Przedstawienie i przyjęcie porządku Zebrania; 

3) Wybór komisji skrutacyjnej; 

4) Sporządzenie listy kandydatów na Sołtysa; 



 

 

5) Wybór Sołtysa; 

6) Sporządzenie listy kandydatów na członków Rady Sołeckiej; 

6) Wybór Rady Sołeckiej; 

7) Wybór Przewodniczącego Rady Sołeckiej; 

8) Wolne wnioski i zapytania. 

5. Osoby uprawnione potwierdzają udział w Zebraniu Wyborczym poprzez podpisanie się na wyłożonej 

w trakcie zebrania liście obecności. 

6. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa o zwołaniu Zebrania Wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańców 

Sołectwa na 7 dni przed wyznaczoną datą poprzez rozplakatowanie treści zarządzenia na tablicach ogłoszeń 

w Sołectwie oraz podanie informacji na gminnej stronie internetowej. 

7. Zebraniu Wyborczemu przewodniczy Burmistrz. 

8. Burmistrz może również powierzyć prowadzenie Zebrania Wyborczego innej osobie, w tym działającemu 

z jego upoważnienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

9. Z przebiegu Zebrania Wyborczego sporządza się protokół, który podpisuje Burmistrz lub osoba wyznaczona 

do przewodzenia Zebraniu Wyborczemu oraz protokolant. 

10. Protokół sporządza pracownik Urzędu Miejskiego w Prószkowie wyznaczony przez Burmistrza. 

§ 4. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych 

ustnie na zebraniu wyborczym lub przed tym zebraniem na piśmie. 

2. Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie. 

3. Warunkiem przyjęcia kandydatury na Zebraniu Wyborczym jest zgoda kandydata wyrażona ustnie lub na 

piśmie, w przypadku nieobecności na zebraniu. 

§ 5. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 – osobowym, wybrana spośród osób 

uprawnionych, obecnych na Zebraniu Wyborczym. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca 

na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Skład komisji skrutacyjnej zatwierdzany jest przez Zebranie Wyborcze w głosowaniu jawnym. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) Przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

2) Przeprowadzenie głosowania tajnego; 

3) Ustalenie wyników głosowania; 

4) Sporządzenie i podpisanie protokołu z głosowania i ustalającego wyniki wyborów; 

5) Ogłoszenie wyników wyborów. 

4. Wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym, odrębnie dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 

5. Osoby uprawnione głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Miejskiej 

w Prószkowie. 

6. W pierwszej kolejności ustala się kandydatury i przeprowadza wybory na Sołtysa. W drugiej kolejności ustala 

się liczbę członków, kandydatury i przeprowadza wybory do Rady Sołeckiej. 

7. Komisja skrutacyjna wpisuje na kartach do głosowania imiona i nazwiska kandydatów oraz rozdaje 

wypełnione karty osobom uprawnionym, obecnym na Zebraniu Wyborczym w ilości zgodnej z liczbą osób ujętych 

na liście obecności. 

§ 6. 1. Wyboru Sołtysa w przypadku kiedy zgłoszono jedną kandydaturę, dokonuje się poprzez postawienie na 

karcie do głosowania znaku „X” w kratce oznaczonej słowem „tak” obok nazwiska kandydata, w przypadku głosu 

oddanego za wyborem kandydata lub na postawieniu znaku „X” w kratce oznaczonej słowem „nie” kiedy wyborca 

oddaje głos przeciwko wyborowi kandydata. 



 

 

2. W przypadku wskazanym w ust. 1 za wybranego uznaje się kandydata, który uzyskał większą liczbę głosów 

na „tak” od głosów na „nie”. 

3. Wyboru Sołtysa w przypadku kiedy zgłoszono więcej niż jedną kandydaturę dokonuje się poprzez postawienie 

na karcie do głosowania znaku „X” w kratce obok nazwiska wybranego kandydata. 

4. W przypadku wskazanym w ust. 3 za wybranego uznaje się kandydata, który uzyskał największą liczbę 

głosów. 

5. W przypadku kiedy kandydaci uzyskali równą liczbę głosów należy przystąpić do drugiej tury głosowania, 

przy czym udział w tym głosowaniu biorą tylko kandydaci, którzy uzyskali największą , taką samą liczbę głosów. 

6. Głos oddany na karcie do głosowania na Sołtysa uznaje się za nieważny w następujących przypadkach: 

1) gdy znak „X” postawiono w więcej niż jednej kratce; 

2) gdy znaku „X” nie postawiono w żadnej kratce; 

3) gdy znak „X” postawiono poza obrębem kratki. 

7. Dopiski umieszczone na karcie wyborczej nie powodują nieważności głosu. 

8. W przypadku gdy nie zostanie zgłoszony żaden kandydat lub w wyniku głosowania nie wybrano Sołtysa, 

Burmistrz zarządza przeprowadzenie ponownych wyborów po upływie 30 dni. 

§ 7. 1. Przed przystąpieniem do wyborów członków Rady Sołeckiej Zebranie Wyborcze, w głosowaniu jawnym, 

ustala ich liczbę. 

2. Wybór członków Rady Sołeckiej polega na postawieniu znaku „X” przy nazwiskach kandydatów. 

3. Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. 

4. W przypadku kiedy kandydaci uzyskali równą liczbę głosów należy przystąpić do drugiej tury głosowania, 

przy czym udział w tym głosowaniu biorą udział tylko kandydaci, którzy uzyskali największą, taką samą liczbę 

głosów. Nie przeprowadza się drugiej tury głosowania w przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów do Rady 

Sołeckiej nie przekracza liczby kandydatów ustalonych przez Zebranie Wyborcze. 

5. Głos oddany na karcie do głosowania na członka Rady Sołeckiej uznaje się za nieważny w następujących 

przypadkach: 

1) gdy znaku „X” nie postawiono w żadnej kratce; 

2) gdy znak „X” postawiono poza obrębem kratki. 

6. Dopiski umieszczone na karcie wyborczej nie powodują nieważności głosu. 

7. Jeżeli w wyniku głosowania wyłoniono członków Rady Sołeckiej w liczbie mniejszej niż ustalona przez 

Zebranie Wyborcze, zarządza się wybory uzupełniające na tym samym Zebraniu Wyborczym. 

8. Po zakończeniu wyborów i ustaleniu składu, Rada Sołecka wybiera ze swojego grona przewodniczącego, a o 

wyniku wyboru informuje osoby biorące udział w Zebraniu Wyborczym. 

§ 8. 1. Każda osoba uprawniona ma prawo do wniesienia protestu wyborczego w sprawie dotyczącej ważności 

wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej z powodu naruszenia niniejszego Statutu. 

2. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzut oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których 

opiera swoje zarzuty. 

3. Protest wyborczy składa się na piśmie do Rady Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza w terminie 7 dni od 

dnia wyborów. Naruszenie tego terminu spowoduje oddalenie protestu. 

4. Rada Miejska rozpatruje protest na najbliższej sesji i podejmuje uchwałę na podstawie przez nią 

zgromadzonych materiałów dowodowych, w której: 

1) stwierdza naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie mającej wpływ na dokonany wybór oraz uznaje 

nieważność wyborów w całości lub w części i zobowiązuje Burmistrza do wyznaczenia nowego terminu 

wyborów; 

2) stwierdza, że nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w Statucie Sołectwa i protest oddala. 



 

 

§ 9. 1. Sołtys i Rada Sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed mieszkańcami Sołectwa i mogą być 

odwołani przed końcem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków należycie, postępują niezgodnie 

z postanowieniami statutu Sołectwa lub uchwał Zebrania Wiejskiego. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji może nastąpić z inicjatywy 

Burmistrza lub na podstawie pisemnego wniosku złożonego do Burmistrza przez: 

1) Co najmniej 1/10 osób uprawnionych; 

2) Radę Sołecką. 

3. Wniosek o którym mowa w ust. 2 winien zawierać uzasadnienie, a jego brak skutkuje odrzuceniem z przyczyn 

formalnych. 

4. Zebranie Mieszkańców Sołectwa, na którym  zostanie przedstawiony wniosek o odwołanie Sołtysa lub Rady 

Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie 30 dni od daty jego wpływu. 

5. Odwołanie z zajmowanych funkcji może być podjęte po wysłuchaniu odwoływanego, jeżeli wyrazi wolę do 

złożenia stosownych wyjaśnień. 

6. Odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej przeprowadza się w trybie ustalonym dla ich wyboru. 

§ 10. 1. W terminie 30 dni od daty wygaśnięcia funkcji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej Burmistrz zwołuje 

Zebranie Wyborcze celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających do wskazanych organów. 

2. Wyborów o których mowa w ust. 1 nie przeprowadza się, jeżeli data ich zwołania przypada w okresie 

6 miesięcy lub krótszym przed zakończeniem kadencji. 

3. Wybory, o których mowa w ust. 1 odbywają się według zasad określonych niniejszym statutem. 

§ 11. 1. Burmistrz zapewnia zaplecze merytoryczne i techniczne Zebrań Wyborczych, w tym sporządzenie kart 

do głosowania oraz wzorów protokołów ustalających wyniki głosowania. 

2. Wydatki związane z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów Sołectwa 

pokrywa się z budżetu gminy Prószków. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej. 

§ 12. 1. Organami Sołectwa są: 

1) zebranie wiejskie; 

2) sołtys. 

§ 13. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest Zebranie Wiejskie. 

2. Organem wykonawczym jest Sołtys. 

§ 14. 1. Sołtys w swojej działalności wspomagany jest przez Radę Sołecką. 

2. Rada sołecka składa się z 5-7 członków. 

3. Zebranie Wyborcze ustala liczbę członków Rady Sołeckiej. 

4. Rada sołecka wybiera ze  swego grona przewodniczącego. 

§ 15. 1. Działalność organów Sołectwa ma charakter społeczny. 

2. Za pełnienie funkcji Sołtysowi przysługuje dieta, o ile Rada Miejska tak postanowi w odrębnej uchwale. 

§ 16. 1. Kadencja Sołtysa oraz Rady Sołeckiej jest tożsama z kadencją Rady Miejskiej. 

2. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej wybranych w czasie trwania 

kadencji kończy się z upływem kadencji. 

3. Po upływie kadencji, Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej. 

§ 17. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1) Przyjmowanie porządku obrad Zebrania Wiejskiego; 



 

 

2) Podejmowanie uchwał dotyczących spraw należących do Sołectwa; 

3) Zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla Sołectwa i występowanie do organów Gminy o rozpatrzenie 

spraw dotyczących funkcjonowania Sołectwa; 

4) Dokonywanie okresowej i rocznej oceny działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej; 

5) Tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym Sołectwa wszystkich mieszkańców Sołectwa, 

6) Kształtowanie zasad współżycia społecznego; 

7) Organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 

8) Organizowanie współpracy z innymi sołectwami na terenie gminy Prószków, 

9) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy, które wykonują zadania mające wpływ na funkcjonowanie 

Sołectwa; 

10) Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących Sołectwa, w przypadku gdy wyrażenie takich opinii uwarunkowane 

jest przepisami prawa lub wynika z wniosku Rady Miejskiej w Prószkowie lub Burmistrza Prószkowa. 

§ 18. 1. Prawo do udziału w głosowaniu na Zebraniu Wiejskim mają osoby uprawnione. 

2. W Zebraniu Wiejskim mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele instytucji, które funkcjonują 

na terenie Sołectwa lub których działalność jest przedmiotem obrad. 

3. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział pracownicy Urzędu Miejskiego w Prószkowie lub jednostek 

organizacyjnych Gminy w celu referowania spraw oraz udzielania wyjaśnień. 

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) Z własnej inicjatywy; 

2) Na pisemny wniosek co najmniej 1/10 osób uprawnionych; 

3) Na wniosek Rady Sołeckiej; 

4) Na wniosek Rady Miejskiej w Prószkowie lub Burmistrza. 

2. W przypadku braku możliwości zwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa lub w przypadku nie wybrania 

Sołtysa, Zebranie Wiejskie może zwołać Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotów wskazanych 

w ust. 1 w pkt 2 – 4. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek winno zostać zwołane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia 

wniosku, chyba że z Wnioskodawcą nastąpią inne ustalenia. 

§ 20. 1. Zebrania Wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku. 

2. Termin, miejsce i tematykę Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańcom Sołectwa co 

najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Sołectwie oraz 

podanie informacji na gminnej stronie internetowej. 

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne i może podejmować uchwały, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 1/5 

osób uprawnionych. 

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/5 osób uprawnionych, osoba 

zwołująca zebranie może zarządzić odbycie następnego Zebrania Wiejskiego po upływie 30 minut od pierwszego 

terminu zebrania w tym samym dniu, bez względu na liczbę osób uczestniczących. 

3. Zebranie Wiejskie otwiera i prowadzi Sołtys, a w razie jego nieobecności osoba wybrana na przewodniczącego 

zebrania przez uczestników zebrania. 

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa. 

§ 22. 1. Zebranie wiejskie podejmuje decyzje w formie uchwał. 

2. Głosowanie nad poszczególnymi sprawami Sołectwa jest jawne, za wyjątkiem spraw dla których przepisy 

prawa stanowią, że głosowanie odbywa się w sposób tajny. 



 

 

3. Uchwały oraz inne rozstrzygnięcia Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba 

głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. Głosów „wstrzymujących” nie uwzględnia się. 

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje Sołtys lub osoba, która mu przewodniczyła. 

§ 23. 1. Z przebiegu Zebrania Wiejskiego sporządzany jest protokół. 

2. Protokół sporządza Sołtys lub inna osoba przez niego wyznaczona. 

3. Protokół powinien zawierać w szczególności: 

1) Datę i miejsce Zebrania Wiejskiego; 

2) Stwierdzenie ważności zebrania; 

3) Porządek zebrania; 

4) Przebieg obrad; 

5) Przebieg głosowań z wyszczególnieniem wyników; 

6) Treść podejmowanych uchwał; 

7) Podpis Sołtysa lub Przewodniczącego Zebrania oraz osoby protokolanta, jeżeli został wyznaczony. 

4. Do protokołu załącza się listę obecności osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim, a także teksty podjętych 

uchwał i innych dokumentów, które były przedmiotem obrad. 

5. Sołtys lub Przewodniczący Obrad przekazuje Burmistrzowi uchwały podjęte na Zebraniu Wiejskim wraz 

z kopią protokołu w terminie 14 dni od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego. 

§ 24. Do zadań Sołtysa należy: 

1) Zwoływanie Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej, w tym przekazywanie informacji o ich zwołaniu 

Burmistrzowi Prószkowa; 

2) Reprezentacja Sołectwa na zewnątrz; 

3) Współdziałanie z Radą Sołecką oraz organami Gminy w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa; 

4) Współdziałanie z organami Gminy w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych; 

5) Wykonywanie uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie; 

6) Prowadzenie Zebrań Wiejskich; 

7) Składanie informacji ze swojej działalności; 

8) Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze społecznym, mających na celu poprawę 

jakości życia mieszkańców Sołectwa; 

9) Występowanie do stosownych organów Gminy z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców; 

10) Przekazywanie Burmistrzowi uchwał oraz protokołów z zebrań wiejskich; 

11) Udział w spotkaniach sołtysów organizowanych przez Burmistrza Prószkowa lub Radę Miejską w Prószkowie; 

12) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa i znajdujących się w kompetencji Sołtysa. 

§ 25. 1. Rada Sołecka jest podmiotem o charakterze doradczym i wspomagającym dla Sołtysa. Do zadań Rady 

Sołeckiej należą: 

1) Współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa; 

2) Zbieranie wniosków i wystąpień mieszkańców w sprawach Sołectwa; 

3) Inicjowanie działań o charakterze społecznym dla Sołectwa i mieszkańców; 

4) Współdziałanie z właściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadań; 

5) Organizowanie imprez wiejskich na terenie Sołectwa. 



 

 

2. Rada Sołecka składa się z 5 do 7 członków. O ostatecznej liczbie członków Rady Sołeckiej decyduje Zebranie 

Wyborcze. 

3. Radą Sołecką kieruje Przewodniczący wybierany na Zebraniu Wyborczym spośród grona członków Rady 

Sołeckiej. 

4. Wybór Przewodniczącego Rady Sołeckiej dokonywany jest przez członków Rady Sołeckiej w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów. 

5. Kadencja Rady Sołeckiej jest równa kadencji Sołtysa. 

§ 26. 1. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego lub Sołtysa. 

2. Posiedzenie Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim, co najmniej 3 członków. 

3. Rada Sołecka wyraża swoje stanowisko w formie opinii podejmowanych zwykłą większością głosów. 

4. Przewodniczący Rady Sołeckiej organizuje prace Rady Sołeckiej oraz odpowiada za sporządzenie informacji 

z działalności Rady Sołeckiej. 

5. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organów Gminy oraz innych organizacji 

działających na terenie Sołectwa. 

6. W posiedzeniach Rady Sołeckiej mogą uczestniczyć mieszkańcy Sołectwa bez prawa udziału w głosowaniu. 

Rozdział 4. 

Zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji. 

§ 27. Do zakresu działania Sołectwa należą: 

1) udział w rozpatrywaniu spraw dotyczących: 

a) rozwoju gospodarczego Sołectwa, 

b) rolnictwa, 

c) funduszu sołeckiego, 

d) socjalno-bytowych, 

e) sportu, 

f) wypoczynku. 

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego, w tym wzajemnego szacunku, kultywowania tradycji, 

gospodarności, poszanowania mienia społecznego; 

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa i poprawy jego estetyki; 

4) organizowanie przedsięwzięć i współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, 

ekologicznych, stanu ochrony przeciwpożarowej; 

5) organizowanie na terenie Sołectwa imprez integracyjnych, wystaw, konkursów z zachowaniem ogólnie 

obowiązujących przepisów prawa; 

6) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia komunalnego; 

7) opracowywanie planów rozwoju oraz programów odnowy wsi, tworzenie instrumentów wsparcia dla 

przedsięwzięć odnowy wsi; 

8) występowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw Sołectwa; 

9) opiniowanie spraw dotyczących Sołectwa, z którymi zwróci się Rada Miejska lub Burmistrz; 

10) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy, które wykonują zadania mające wpływ na poziom życia 

mieszkańców Sołectwa. 

§ 28. Zadania Sołectwa określone w § 27 realizowane są w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 



 

 

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa; 

3) przedstawianie organom gminy propozycji podejmowania inicjatyw społecznych i gospodarczych; 

4) współpracę z radnymi z okręgu, w którym położone jest Sołectwo. 

§ 29. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu lecz prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy. 

2. Sołectwo ma prawo do korzystania ze środków budżetu gminy na wspieranie działalności jednostek 

pomocniczych gminy, w tym środków z funduszu sołeckiego. 

3. Obsługę finansowo-księgową Sołectwa zapewnia Burmistrz za pośrednictwem Urzędu Miejskiego 

w Prószkowie. 

§ 30. 1. Burmistrz w granicach obowiązującego prawa lub na wniosek Zebrania Wiejskiego może przekazać 

Sołectwu do korzystania składniki mienia Gminy. 

2. Sołectwo korzysta z przekazanego mu mienia zgodnie z przepisami prawa. 

3. W ramach korzystania z mienia Sołectwo: 

1) Załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia; 

2) Utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym, zgodnie z jego aktualnym przeznaczeniem. 

4. Odpowiedzialność za użytkowane mienie ponosi Sołtys lub inna osoba upoważniona. 

Rozdział 5. 

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej. 

§ 31. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, 

celowości, rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są 

1) Rada Miejska w Prószkowie; 

2) Burmistrz Prószkowa. 

3. Rada Miejska prowadzi nadzór nad działalnością Sołectwa za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej. 

4. Bezpośrednią kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Burmistrz, który tworzy organom Sołectwa takie 

warunki, aby organy sołectwa mogły realizować swoje zadania w sposób jak najbardziej prawidłowy i efektywny. 

5. Organy wskazane w ust. 2 mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących 

funkcjonowania Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów. 

Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe. 

§ 32. Zmiany statutu Sołectwa dokonuje Rada Miejska w Prószkowie w trybie właściwym do jego uchwalenia. 

§ 33. Traci moc załącznik nr 11 do uchwały nr XVII/116/96 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 16 października 

1996 r. w sprawie nadania statutu sołectwa. 

§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 35. Do kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej wybranych przed wejściem w życie niniejszej uchwały, stosuje 

się zapisy § 16 ust. 1. 

§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 

 

     Radca prawny 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 
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Uzasadnienie 

Stosownie do treści art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, organizację i zakres 

działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami. 

Konieczność zmiany statutu podyktowana jest zakończeniem procedury zmiany granic administracyjnych 

sołectwa Chrzowice, wszczętej na podstawie Uchwały nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 1 marca 

2019 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych jednostek pomocniczych gminy 

Prószków oraz przeprowadzenia konsultacji. 

Obowiązujące obecnie statuty sołectw gminy Prószków zostały przyjęte w dniu 16 października 1996 r.  

uchwałą nr XVII/116/96 Rady Gminy w Prószkowie w sprawie nadania statutu sołectwa. Zapisy tych statutów 

wymagają dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz doprecyzowania pod kątem rozwiązań 

organizacyjnych stosowanych w sołectwach gminy. Zgodnie z par. 47 ust. 2 Statutu Gminy Prószków:   

"2. Granice, szczegółową organizację, zakres działania jednostek pomocniczych oraz ich organów określa 

Rada Miejska odrębnymi statutami, nadanymi tym jednostkom".  

Jak określono na wstępie uzasadnienia, projekty statutów jednostek pomocniczych podlegają konsultacji 

z mieszkańcami. Procedurę przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Prószków określa 

uchwała nr XVII/126/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu 

konsultacji z mieszkańcami Gminy Prószków (Dz.Urz. Woj. Opols. 2004.16.407). 

Zgodnie z powyższą uchwałą Burmistrz Prószkowa zarządził w dniu 19 marca 2021 r. przeprowadzenie 

konsultacji społecznych  w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie uchwalenia 

statutu sołectwa Chrzowice. Konsultacje odbyły się w dniu 25 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Prószkowie 

w formie określonej w par. 4 ust. 1 lit. b) uchwały powołanej powyżej czyli  spotkania z delegatami 

mieszkańców, posiadającymi pisemne upoważnienie co najmniej 30 mieszkańców sołectwa. Wybór formy 

konsultacji podyktowany był ograniczeniami związanymi z panującymi w ich trakcie obostrzeniami związanymi 

z wprowadzonym stanem epidemii wirusa COVID - 19.  W trakcie konsultacji wniesiono uwagę dot. zapisów 

par. 10 ust. 2 przedłożonego projektu. Wskazać dodatkowo należy, że poza przeprowadzeniem przedmiotowych 

konsultacji, udostępniono mieszkańcom gminy Prószków możliwość pisemnego i elektronicznego wnoszenia 

uwag i sugestii do przedmiotowego projektu statutu sołectwa. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag 

i sugestii. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

                                                                Druk nr 321 

Projekt z dnia 10.03.2022 r. 
 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Folwark 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), Rada Miejska w Prószkowie, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, 

uchwala Statut Sołectwa Folwark o następującej treści: 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE, NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 

§ 1.   

1. Sołectwo Folwark jest jednostką pomocniczą Gminy Prószków. 

2. Sołectwo obejmuje obręb wsi Folwark o powierzchni 277,0764 ha, a jej granice administracyjne określone są 

na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) Sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo Folwark; 

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Prószków; 

3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Prószkowie; 

4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Prószkowa; 

5) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Folwark; 

6) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Folwark; 

7) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Folwark; 

8) Zebranie Wyborcze - Zebranie mieszkańców Sołectwa Folwark w celu przeprowadzenia wyborów do organów 

Sołectwa; 

9) Osoba uprawniona – należy przez to rozumieć stałych mieszkańców Sołectwa Folwark uprawnionych do 

głosowania, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 18 lat. 

Rozdział 2. 

Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa 

§ 3. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz, w terminie do 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji 

nowej Rady Miejskiej. 

2. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wyborcze, a wyboru dokonują wszystkie, obecne na nim 

osoby uprawnione. 

3. Burmistrz określa dzień, godzinę i miejsce zebrania wyborczego celem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz 

proponuje porządek Zebrania Wyborczego. 

4. Porządek Zebrania Wyborczego przewiduje w szczególności: 

1) Otwarcie Zebrania i stwierdzenie kworum; 

2) Przedstawienie i przyjęcie porządku Zebrania; 

3) Wybór komisji skrutacyjnej; 

4) Sporządzenie listy kandydatów na Sołtysa; 



 

 

5) Wybór Sołtysa; 

6) Sporządzenie listy kandydatów na członków Rady Sołeckiej; 

6) Wybór Rady Sołeckiej; 

7) Wybór Przewodniczącego Rady Sołeckiej; 

8) Wolne wnioski i zapytania. 

5. Osoby uprawnione potwierdzają udział w Zebraniu Wyborczym poprzez podpisanie się na wyłożonej 

w trakcie zebrania liście obecności. 

6. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa o zwołaniu Zebrania Wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańców 

Sołectwa na 7 dni przed wyznaczoną datą poprzez rozplakatowanie treści zarządzenia na tablicach ogłoszeń 

w Sołectwie oraz podanie informacji na gminnej stronie internetowej. 

7. Zebraniu Wyborczemu przewodniczy Burmistrz. 

8. Burmistrz może również powierzyć prowadzenie Zebrania Wyborczego innej osobie, w tym działającemu 

z jego upoważnienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

9. Z przebiegu Zebrania Wyborczego sporządza się protokół, który podpisuje Burmistrz lub osoba wyznaczona 

do przewodzenia Zebraniu Wyborczemu oraz protokolant. 

10. Protokół sporządza pracownik Urzędu Miejskiego w Prószkowie wyznaczony przez Burmistrza. 

§ 4. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych 

ustnie na zebraniu wyborczym lub przed tym zebraniem na piśmie. 

2. Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie. 

3. Warunkiem przyjęcia kandydatury na Zebraniu Wyborczym jest zgoda kandydata wyrażona ustnie lub na 

piśmie, w przypadku nieobecności na zebraniu. 

§ 5. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 – osobowym, wybrana spośród osób 

uprawnionych, obecnych na Zebraniu Wyborczym. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca 

na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Skład komisji skrutacyjnej zatwierdzany jest przez Zebranie Wyborcze w głosowaniu jawnym. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) Przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

2) Przeprowadzenie głosowania tajnego; 

3) Ustalenie wyników głosowania; 

4) Sporządzenie i podpisanie protokołu z głosowania i ustalającego wyniki wyborów; 

5) Ogłoszenie wyników wyborów. 

4. Wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym, odrębnie dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 

5. Osoby uprawnione głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Miejskiej 

w Prószkowie. 

6. W pierwszej kolejności ustala się kandydatury i przeprowadza wybory na Sołtysa. W drugiej kolejności ustala 

się liczbę członków, kandydatury i przeprowadza wybory do Rady Sołeckiej. 

7. Komisja skrutacyjna wpisuje na kartach do głosowania imiona i nazwiska kandydatów oraz rozdaje 

wypełnione karty osobom uprawnionym, obecnym na Zebraniu Wyborczym w ilości zgodnej z liczbą osób ujętych 

na liście obecności. 

§ 6. 1. Wyboru Sołtysa w przypadku kiedy zgłoszono jedną kandydaturę, dokonuje się poprzez postawienie na 

karcie do głosowania znaku „X” w kratce oznaczonej słowem „tak” obok nazwiska kandydata, w przypadku głosu 

oddanego za wyborem kandydata lub na postawieniu znaku „X” w kratce oznaczonej słowem „nie” kiedy wyborca 

oddaje głos przeciwko wyborowi kandydata. 



 

 

2. W przypadku wskazanym w ust. 1 za wybranego uznaje się kandydata, który uzyskał większą liczbę głosów 

na „tak” od głosów na „nie”. 

3. Wyboru Sołtysa w przypadku kiedy zgłoszono więcej niż jedną kandydaturę dokonuje się poprzez postawienie 

na karcie do głosowania znaku „X” w kratce obok nazwiska wybranego kandydata. 

4. W przypadku wskazanym w ust. 3 za wybranego uznaje się kandydata, który uzyskał największą liczbę 

głosów. 

5. W przypadku kiedy kandydaci uzyskali równą liczbę głosów należy przystąpić do drugiej tury głosowania, 

przy czym udział w tym głosowaniu biorą tylko kandydaci, którzy uzyskali największą , taką samą liczbę głosów. 

6. Głos oddany na karcie do głosowania na Sołtysa uznaje się za nieważny w następujących przypadkach: 

1) gdy znak „X” postawiono w więcej niż jednej kratce; 

2) gdy znaku „X” nie postawiono w żadnej kratce; 

3) gdy znak „X” postawiono poza obrębem kratki. 

7. Dopiski umieszczone na karcie wyborczej nie powodują nieważności głosu. 

8. W przypadku gdy nie zostanie zgłoszony żaden kandydat lub w wyniku głosowania nie wybrano Sołtysa, 

Burmistrz zarządza przeprowadzenie ponownych wyborów po upływie 30 dni. 

§ 7. 1. Przed przystąpieniem do wyborów członków Rady Sołeckiej Zebranie Wyborcze, w głosowaniu jawnym, 

ustala ich liczbę. 

2. Wybór członków Rady Sołeckiej polega na postawieniu znaku „X” przy nazwiskach kandydatów. 

3. Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. 

4. W przypadku kiedy kandydaci uzyskali równą liczbę głosów należy przystąpić do drugiej tury głosowania, 

przy czym udział w tym głosowaniu biorą udział tylko kandydaci, którzy uzyskali największą, taką samą liczbę 

głosów. Nie przeprowadza się drugiej tury głosowania w przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów do Rady 

Sołeckiej nie przekracza liczby kandydatów ustalonych przez Zebranie Wyborcze. 

5. Głos oddany na karcie do głosowania na członka Rady Sołeckiej uznaje się za nieważny w następujących 

przypadkach: 

1) gdy znaku „X” nie postawiono w żadnej kratce; 

2) gdy znak „X” postawiono poza obrębem kratki. 

6. Dopiski umieszczone na karcie wyborczej nie powodują nieważności głosu. 

7. Jeżeli w wyniku głosowania wyłoniono członków Rady Sołeckiej w liczbie mniejszej niż ustalona przez 

Zebranie Wyborcze, zarządza się wybory uzupełniające na tym samym Zebraniu Wyborczym. 

8. Po zakończeniu wyborów i ustaleniu składu, Rada Sołecka wybiera ze swojego grona przewodniczącego, a o 

wyniku wyboru informuje osoby biorące udział w Zebraniu Wyborczym. 

§ 8. 1. Każda osoba uprawniona ma prawo do wniesienia protestu wyborczego w sprawie dotyczącej ważności 

wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej z powodu naruszenia niniejszego Statutu. 

2. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzut oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których 

opiera swoje zarzuty. 

3. Protest wyborczy składa się na piśmie do Rady Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza w terminie 7 dni od 

dnia wyborów. Naruszenie tego terminu spowoduje oddalenie protestu. 

4. Rada Miejska rozpatruje protest na najbliższej sesji i podejmuje uchwałę na podstawie przez nią 

zgromadzonych materiałów dowodowych, w której: 

1) stwierdza naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie mającej wpływ na dokonany wybór oraz uznaje 

nieważność wyborów w całości lub w części i zobowiązuje Burmistrza do wyznaczenia nowego terminu 

wyborów; 

2) stwierdza, że nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w Statucie Sołectwa i protest oddala. 



 

 

§ 9. 1. Sołtys i Rada Sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed mieszkańcami Sołectwa i mogą być 

odwołani przed końcem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków należycie, postępują niezgodnie 

z postanowieniami statutu Sołectwa lub uchwał Zebrania Wiejskiego. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji może nastąpić z inicjatywy 

Burmistrza lub na podstawie pisemnego wniosku złożonego do Burmistrza przez: 

1) Co najmniej 1/10 osób uprawnionych; 

2) Radę Sołecką. 

3. Wniosek o którym mowa w ust. 2 winien zawierać uzasadnienie, a jego brak skutkuje odrzuceniem z przyczyn 

formalnych. 

4. Zebranie Mieszkańców Sołectwa, na którym  zostanie przedstawiony wniosek o odwołanie Sołtysa lub Rady 

Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie 30 dni od daty jego wpływu. 

5. Odwołanie z zajmowanych funkcji może być podjęte po wysłuchaniu odwoływanego, jeżeli wyrazi wolę do 

złożenia stosownych wyjaśnień. 

6. Odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej przeprowadza się w trybie ustalonym dla ich wyboru. 

§ 10. 1. W terminie 30 dni od daty wygaśnięcia funkcji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej Burmistrz zwołuje 

Zebranie Wyborcze celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających do wskazanych organów. 

2. Wyborów o których mowa w ust. 1 nie przeprowadza się, jeżeli data ich zwołania przypada w okresie 

6 miesięcy lub krótszym przed zakończeniem kadencji. 

3. Wybory, o których mowa w ust. 1 odbywają się według zasad określonych niniejszym statutem. 

§ 11. 1. Burmistrz zapewnia zaplecze merytoryczne i techniczne Zebrań Wyborczych, w tym sporządzenie kart 

do głosowania oraz wzorów protokołów ustalających wyniki głosowania. 

2. Wydatki związane z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów Sołectwa 

pokrywa się z budżetu gminy Prószków. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej. 

§ 12. 1. Organami Sołectwa są: 

1) zebranie wiejskie; 

2) sołtys. 

§ 13. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest Zebranie Wiejskie. 

2. Organem wykonawczym jest Sołtys. 

§ 14. 1. Sołtys w swojej działalności wspomagany jest przez Radę Sołecką. 

2. Rada sołecka składa się z 5-7 członków. 

3. Zebranie Wyborcze ustala liczbę członków Rady Sołeckiej. 

4. Rada sołecka wybiera ze  swego grona przewodniczącego. 

§ 15. 1. Działalność organów Sołectwa ma charakter społeczny. 

2. Za pełnienie funkcji Sołtysowi przysługuje dieta, o ile Rada Miejska tak postanowi w odrębnej uchwale. 

§ 16. 1. Kadencja Sołtysa oraz Rady Sołeckiej jest tożsama z kadencją Rady Miejskiej. 

2. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej wybranych w czasie trwania 

kadencji kończy się z upływem kadencji. 

3. Po upływie kadencji, Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej. 

§ 17. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1) Przyjmowanie porządku obrad Zebrania Wiejskiego; 



 

 

2) Podejmowanie uchwał dotyczących spraw należących do Sołectwa; 

3) Zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla Sołectwa i występowanie do organów Gminy o rozpatrzenie 

spraw dotyczących funkcjonowania Sołectwa; 

4) Dokonywanie okresowej i rocznej oceny działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej; 

5) Tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym Sołectwa wszystkich mieszkańców Sołectwa, 

6) Kształtowanie zasad współżycia społecznego; 

7) Organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 

8) Organizowanie współpracy z innymi sołectwami na terenie gminy Prószków, 

9) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy, które wykonują zadania mające wpływ na funkcjonowanie 

Sołectwa; 

10) Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących Sołectwa, w przypadku gdy wyrażenie takich opinii uwarunkowane 

jest przepisami prawa lub wynika z wniosku Rady Miejskiej w Prószkowie lub Burmistrza Prószkowa. 

§ 18. 1. Prawo do udziału w głosowaniu na Zebraniu Wiejskim mają osoby uprawnione. 

2. W Zebraniu Wiejskim mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele instytucji, które funkcjonują 

na terenie Sołectwa lub których działalność jest przedmiotem obrad. 

3. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział pracownicy Urzędu Miejskiego w Prószkowie lub jednostek 

organizacyjnych Gminy w celu referowania spraw oraz udzielania wyjaśnień. 

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) Z własnej inicjatywy; 

2) Na pisemny wniosek co najmniej 1/10 osób uprawnionych; 

3) Na wniosek Rady Sołeckiej; 

4) Na wniosek Rady Miejskiej w Prószkowie lub Burmistrza. 

2. W przypadku braku możliwości zwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa lub w przypadku nie wybrania 

Sołtysa, Zebranie Wiejskie może zwołać Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotów wskazanych 

w ust. 1 w pkt 2 – 4. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek winno zostać zwołane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia 

wniosku, chyba że z Wnioskodawcą nastąpią inne ustalenia. 

§ 20. 1. Zebrania Wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku. 

2. Termin, miejsce i tematykę Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańcom Sołectwa co 

najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Sołectwie oraz 

podanie informacji na gminnej stronie internetowej. 

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne i może podejmować uchwały, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 1/5 

osób uprawnionych. 

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/5 osób uprawnionych, osoba 

zwołująca zebranie może zarządzić odbycie następnego Zebrania Wiejskiego po upływie 30 minut od pierwszego 

terminu zebrania w tym samym dniu, bez względu na liczbę osób uczestniczących. 

3. Zebranie Wiejskie otwiera i prowadzi Sołtys, a w razie jego nieobecności osoba wybrana na przewodniczącego 

zebrania przez uczestników zebrania. 

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa. 

§ 22. 1. Zebranie wiejskie podejmuje decyzje w formie uchwał. 

2. Głosowanie nad poszczególnymi sprawami Sołectwa jest jawne, za wyjątkiem spraw dla których przepisy 

prawa stanowią, że głosowanie odbywa się w sposób tajny. 



 

 

3. Uchwały oraz inne rozstrzygnięcia Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba 

głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. Głosów „wstrzymujących” nie uwzględnia się. 

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje Sołtys lub osoba, która mu przewodniczyła. 

§ 23. 1. Z przebiegu Zebrania Wiejskiego sporządzany jest protokół. 

2. Protokół sporządza Sołtys lub inna osoba przez niego wyznaczona. 

3. Protokół powinien zawierać w szczególności: 

1) Datę i miejsce Zebrania Wiejskiego; 

2) Stwierdzenie ważności zebrania; 

3) Porządek zebrania; 

4) Przebieg obrad; 

5) Przebieg głosowań z wyszczególnieniem wyników; 

6) Treść podejmowanych uchwał; 

7) Podpis Sołtysa lub Przewodniczącego Zebrania oraz osoby protokolanta, jeżeli został wyznaczony. 

4. Do protokołu załącza się listę obecności osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim, a także teksty podjętych 

uchwał i innych dokumentów, które były przedmiotem obrad. 

5. Sołtys lub Przewodniczący Obrad przekazuje Burmistrzowi uchwały podjęte na Zebraniu Wiejskim wraz 

z kopią protokołu w terminie 14 dni od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego. 

§ 24. Do zadań Sołtysa należy: 

1) Zwoływanie Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej, w tym przekazywanie informacji o ich zwołaniu 

Burmistrzowi Prószkowa; 

2) Reprezentacja Sołectwa na zewnątrz; 

3) Współdziałanie z Radą Sołecką oraz organami Gminy w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa; 

4) Współdziałanie z organami Gminy w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych; 

5) Wykonywanie uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie; 

6) Prowadzenie Zebrań Wiejskich; 

7) Składanie informacji ze swojej działalności; 

8) Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze społecznym, mających na celu poprawę 

jakości życia mieszkańców Sołectwa; 

9) Występowanie do stosownych organów Gminy z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców; 

10) Przekazywanie Burmistrzowi uchwał oraz protokołów z zebrań wiejskich; 

11) Udział w spotkaniach sołtysów organizowanych przez Burmistrza Prószkowa lub Radę Miejską w Prószkowie; 

12) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa i znajdujących się w kompetencji Sołtysa. 

§ 25. 1. Rada Sołecka jest podmiotem o charakterze doradczym i wspomagającym dla Sołtysa. Do zadań Rady 

Sołeckiej należą: 

1) Współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa; 

2) Zbieranie wniosków i wystąpień mieszkańców w sprawach Sołectwa; 

3) Inicjowanie działań o charakterze społecznym dla Sołectwa i mieszkańców; 

4) Współdziałanie z właściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadań; 

5) Organizowanie imprez wiejskich na terenie Sołectwa. 



 

 

2. Rada Sołecka składa się z 5 do 7 członków. O ostatecznej liczbie członków Rady Sołeckiej decyduje Zebranie 

Wyborcze. 

3. Radą Sołecką kieruje Przewodniczący wybierany na Zebraniu Wyborczym spośród grona członków Rady 

Sołeckiej. 

4. Wybór Przewodniczącego Rady Sołeckiej dokonywany jest przez członków Rady Sołeckiej w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów. 

5. Kadencja Rady Sołeckiej jest równa kadencji Sołtysa. 

§ 26. 1. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego lub Sołtysa. 

2. Posiedzenie Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim, co najmniej 3 członków. 

3. Rada Sołecka wyraża swoje stanowisko w formie opinii podejmowanych zwykłą większością głosów. 

4. Przewodniczący Rady Sołeckiej organizuje prace Rady Sołeckiej oraz odpowiada za sporządzenie informacji 

z działalności Rady Sołeckiej. 

5. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organów Gminy oraz innych organizacji 

działających na terenie Sołectwa. 

6. W posiedzeniach Rady Sołeckiej mogą uczestniczyć mieszkańcy Sołectwa bez prawa udziału w głosowaniu. 

Rozdział 4. 

Zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji. 

§ 27. Do zakresu działania Sołectwa należą: 

1) udział w rozpatrywaniu spraw dotyczących: 

a) rozwoju gospodarczego Sołectwa, 

b) rolnictwa, 

c) funduszu sołeckiego, 

d) socjalno-bytowych, 

e) sportu, 

f) wypoczynku. 

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego, w tym wzajemnego szacunku, kultywowania tradycji, 

gospodarności, poszanowania mienia społecznego; 

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa i poprawy jego estetyki; 

4) organizowanie przedsięwzięć i współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, 

ekologicznych, stanu ochrony przeciwpożarowej; 

5) organizowanie na terenie Sołectwa imprez integracyjnych, wystaw, konkursów z zachowaniem ogólnie 

obowiązujących przepisów prawa; 

6) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia komunalnego; 

7) opracowywanie planów rozwoju oraz programów odnowy wsi, tworzenie instrumentów wsparcia dla 

przedsięwzięć odnowy wsi; 

8) występowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw Sołectwa; 

9) opiniowanie spraw dotyczących Sołectwa, z którymi zwróci się Rada Miejska lub Burmistrz; 

10) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy, które wykonują zadania mające wpływ na poziom życia 

mieszkańców Sołectwa. 

§ 28. Zadania Sołectwa określone w § 27 realizowane są w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 



 

 

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa; 

3) przedstawianie organom gminy propozycji podejmowania inicjatyw społecznych i gospodarczych; 

4) współpracę z radnymi z okręgu, w którym położone jest Sołectwo. 

§ 29. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu lecz prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy. 

2. Sołectwo ma prawo do korzystania ze środków budżetu gminy na wspieranie działalności jednostek 

pomocniczych gminy, w tym środków z funduszu sołeckiego. 

3. Obsługę finansowo-księgową Sołectwa zapewnia Burmistrz za pośrednictwem Urzędu Miejskiego 

w Prószkowie. 

§ 30. 1. Burmistrz w granicach obowiązującego prawa lub na wniosek Zebrania Wiejskiego może przekazać 

Sołectwu do korzystania składniki mienia Gminy. 

2. Sołectwo korzysta z przekazanego mu mienia zgodnie z przepisami prawa. 

3. W ramach korzystania z mienia Sołectwo: 

1) Załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia; 

2) Utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym, zgodnie z jego aktualnym przeznaczeniem. 

4. Odpowiedzialność za użytkowane mienie ponosi Sołtys lub inna osoba upoważniona. 

Rozdział 5. 

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej. 

§ 31. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, 

celowości, rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są 

1) Rada Miejska w Prószkowie; 

2) Burmistrz Prószkowa. 

3. Rada Miejska prowadzi nadzór nad działalnością Sołectwa za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej. 

4. Bezpośrednią kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Burmistrz, który tworzy organom Sołectwa takie 

warunki, aby organy sołectwa mogły realizować swoje zadania w sposób jak najbardziej prawidłowy i efektywny. 

5. Organy wskazane w ust. 2 mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących 

funkcjonowania Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów. 

Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe. 

§ 32. Zmiany statutu Sołectwa dokonuje Rada Miejska w Prószkowie w trybie właściwym do jego uchwalenia. 

§ 33. Traci moc załącznik nr 10 do uchwały nr XVII/116/96 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 16 października 

1996 r. w sprawie nadania statutu sołectwa. 

§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 35. Do kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej wybranych przed wejściem w życie niniejszej uchwały, stosuje 

się zapisy § 16 ust. 1. 

§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 

 

 

    Radca prawny 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia....................2022 r. 

 

 

 



 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

Stosownie do treści art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po 

przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

Konieczność zmiany statutu podyktowana jest zakończeniem procedury zmiany granic 

administracyjnych sołectwa Folwark, wszczętej na podstawie Uchwały nr V/40/2019 Rady Miejskiej 

w Prószkowie z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic 

administracyjnych jednostek pomocniczych gminy Prószków oraz przeprowadzenia konsultacji. 

Obowiązujące obecnie statuty sołectw gminy Prószków zostały przyjęte w dniu 16 października 

1996 r.  uchwałą nr XVII/116/96 Rady Gminy w Prószkowie w sprawie nadania statutu sołectwa. 

Zapisy tych statutów wymagają dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz 

doprecyzowania pod kątem rozwiązań organizacyjnych stosowanych w sołectwach gminy. Zgodnie 

z par. 47 ust. 2 Statutu Gminy Prószków:   

"2. Granice, szczegółową organizację, zakres działania jednostek pomocniczych oraz ich organów 

określa Rada Miejska odrębnymi statutami, nadanymi tym jednostkom".  

Jak określono na wstępie uzasadnienia, projekty statutów jednostek pomocniczych podlegają 

konsultacji z mieszkańcami. Procedurę przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

gminy Prószków określa uchwała nr XVII/126/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 lutego 

2004 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Prószków (Dz.Urz. Woj. Opols. 

2004.16.407). 

Zgodnie z powyższą uchwałą Burmistrz Prószkowa zarządził w dniu 19 marca 2021 r. 

przeprowadzenie konsultacji społecznych  w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej 

w Prószkowie w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Folwark. Konsultacje odbyły się w dniu 

25 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Prószkowie w formie określonej w par. 4 ust. 1 lit. b) 

uchwały powołanej powyżej czyli  spotkania z delegatami mieszkańców, posiadającymi pisemne 

upoważnienie co najmniej 30 mieszkańców sołectwa. Wybór formy konsultacji podyktowany był 

ograniczeniami związanymi z panującymi w ich trakcie obostrzeniami związanymi 

z wprowadzonym stanem epidemii wirusa COVID - 19.  W trakcie konsultacji wniesiono uwagę dot. 

zapisów par. 10 ust. 2 przedłożonego projektu. Wskazać dodatkowo należy, że poza 

przeprowadzeniem przedmiotowych konsultacji, udostępniono mieszkańcom gminy Prószków 

możliwość pisemnego i elektronicznego wnoszenia uwag i sugestii do przedmiotowego projektu 

statutu sołectwa. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag i sugestii. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za uzasadnione. 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

                                                                Druk nr 322 

Projekt z dnia 10.03.2022 r. 

 

 

 

UCHWAŁA NR ……………………….. 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 18 marca 2022 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2022 roku” 

 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 ze zm.) –  

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 2022 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 2020 r., poz. 638 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 nie wpłynęły żadne uwagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

Załącznik do Uchwały  

Nr .................... 

Rady Miejskiej 

w Prószkowie 

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

 

 

 

 

 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

NA TERENIE GMINY PRÓSZKÓW  

W ROKU 2022 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prószków 2022 r. 



 

 

Spis treści:  

 

1. Podstawa prawna   

2. Cel programu   

3. Realizacja programu   

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

3.2. Odławianie bezdomnych zwierząt   

3.3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt   

3.4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt   

3.5. Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt   

3.6. Usypianie ślepych miotów   

3.7. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich   

3.8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt.   

3.9.  Udzielanie pomocy dzikim zwierzętom przebywającym na terenie gminy.   

4. Środki finansowe oraz sposób wydatkowania tych środków na realizację programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt   

5. Aktualne umowy   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1098 z późn. zm.), 

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, 

9) udzielanie pomocy dzikim zwierzętom przebywającym na terenie gminy. 

 

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 agroturystycznym Pana Mieczysława Lipińskiego  

w Przysieczy przy ul. Stawowej 2, 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. W celu realizacji zadania zasadny jest zakup: 

• czytnika mikroczipów Centralnej Bazy Danych Zwierząt Oznakowanych 

Elektronicznie, aby możliwe było zweryfikowanie czy złapane zwierzę nie ma już 

właściciela na podstawie bazy danych CBDZOE, 

• transportera, aby możliwe było bezpieczne przewiezienie bezdomnych zwierząt przez 

pracownika Gminy do momentu odebrania zwierząt przez pracownika firmy 

odławiającej zwierzęta. 

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. 

 

http://www.proszkow.pl/


 

 

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 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.  

 

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


 

 

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 przetrzymywane 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 przestrzeni 

pomiędzy stadami, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Osoba, która 

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


 

 

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 Agroturystycznym w Przysieczy  

na ulicy Stawowej 2 u Pana Mieczysława Lipińskiego. 

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: 782 032 588. 

 

3.9.  Udzielanie pomocy dzikim zwierzętom przebywającym na terenie gminy. 

 W przypadku wystąpienia sytuacji, gdy niezbędna jest pomoc dzikim zwierzętom, 

Gmina jest zobowiązana udzielić pomocy tym zwierzętom. Pomoc ta będzie realizowana 

głównie poprzez ośrodek wyspecjalizowany w pomocy dzikim zwierzętom. Ostateczna ocena 

czy w danej sytuacji owa pomoc jest konieczna będzie należała do wyspecjalizowanych osób 

(takich jak np. ornitolog czy teriolog), możliwe jest konsultowanie takich interwencji  

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.  

 Zgłoszenia sytuacji, w których wymagana jest pomoc dzikim zwierzętom poza 

godzinami pracy Urzędu Miejskiego w Prószkowie będą przyjmowane pod numerem telefonu: 

782 032 588. 

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


 

 

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 

26 000,00 

 

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 9 000,00 

6. 
opieka nad wolno żyjącymi kotami, w 

tym ich dokarmianie  
Urząd Miejski  2 000,00 

7. opieka nad dzikimi zwierzętami 
Specjalistyczny 

ośrodek 
9 000,00 

                                                                                                      razem       50 0000,00 

Podział środków finansowych na poszczególne zadania został opracowany na podstawie 

wydatkowania środków w roku 2021. W miarę potrzeb środki mogą być przenoszone pomiędzy 

poszczególnymi pozycjami.  

5. Aktualne umowy 

W roku 2022 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 zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

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

do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków. 

4. Fundacją „Opolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt - AVI” – opieka 

nad dzikimi zwierzętami z terenu gminy Prószków. 

 



 

 

                                                                Druk nr 323 

Projekt z dnia 22.02.2022 r.  

 

UCHWAŁA  NR……………….. 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

 z dnia         marca   2022 r. 

 

 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, 

warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości 

opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Prószkowie 

 

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.) w związku z art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z 

dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 75 z późn. 

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

 

§ 1 

W uchwale nr XLI/300/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie  z dnia 5 stycznia 2022 r. w 

sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia                     

od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku 

w Prószkowie wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:   

„5. W przypadku zawieszenia, zamknięcia, ograniczenia działalności Publicznego 

Żłobka w Prószkowie  lub jego części, rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje 

zwrot wniesionej przez rodziców lub opiekunów prawnych opłaty miesięcznej, w części 

proporcjonalnej do ilości dni miesiąca, w którym Żłobek nie świadczył usług. Nadpłata 

zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy rodzica/opiekuna prawnego.” 

2) w § 1  dodaje się ust. 6  w brzmieniu:  

„6.  Rodzicom, którzy wnieśli opłaty o której mowa w ust. 1, a którym zostało                             

przyznane dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, o którym mowa 

w art. 64c ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi  do lat 3, opłata, o której 

mowa w ust. 1 podlega obniżeniu o wysokość tego dofinansowania, a powstała w tym 

zakresie  nadpłata jest zwracana na wskazany rachunek bankowy rodzica/opiekuna 

prawnego.” 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Prószkowa.  

 

§ 3 

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

Urzędowym Województwa Opolskiego i ma zastosowanie  do ustalania opłat w Publicznym 

Żłobku w Prószkowie od dnia 1 kwietnia 2022 r. 

 

 

    Radca prawny 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, 

warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości 

opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Prószkowie 

 

 

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 75 z późn. zm.) wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku 

utworzonym przez gminę oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala Rada 

Miejska w drodze uchwały. 

 

Obowiązująca aktualnie Uchwała nr XLI/300/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie                           

z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków 

częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za 

wyżywienie w Publicznym Żłobku w Prószkowie  - nie obejmuje swym zakresem   nadpłaty, 

która może wystąpić  u części rodziców, którym zostanie przyznane dofinansowanie obniżenia 

opłaty za pobyt dziecka w żłobku, o którym mowa w art. 64c ustawy z dnia  4 lutego 2011 r. o 

opiece nad dziećmi do lat 3.  

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku  przysługuje  

• na pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie, 

• na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym 

kapitałem opiekuńczym, 

• na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia. 

Dofinansowanie obniżenia opłaty wprowadzone zostało ustawą o rodzinnym kapitale 

opiekuńczym i  będzie wypłacane podmiotowi prowadzącemu żłobek tj. Gminie Prószków . 

 Pierwsze wypłata w/w środków będzie dokonywana na rzecz gminy począwszy od                            

1 kwietnia 2022r. z wyrównaniem od  1 stycznia 2022r. 

Natomiast rodzice dzieci uczęszczających do żłobka  na bieżąco dokonywali  opłat za pobyt 

dziecka  w placówce, dlatego też z chwilą uzyskania dofinansowania  (wypłacanego przez ZUS) 

na rzecz gminy wystąpi nadpłata, która zostanie niezwłocznie  zwrócona na konto rodziców.  

 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały należy uznać  za zasadne. 
 

 

 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

                                                                Druk nr 324 

Projekt z dnia 23.02.2022 r. 
 

 

UCHWAŁA NR 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

 

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

 

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi 

opiekunami oraz podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami 

fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna na 

terenie Gminy Prószków 

 

 

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

(tj. Dz. U. 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) w związku z art. 54 ust. 1 i 2, i art. 55  ust. 1 ustawy 

z dnia 4 lutego 2011 r.  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 75  z 

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

§ 1. 

 

1. Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 

dziennymi opiekunami w zakresie kontroli warunków i jakości świadczonej opieki: 

 

1)  kontrola w żłobkach lub klubach dziecięcych prowadzonych przez Gminę 

Prószków - raz  w roku, 

2) kontrola w żłobkach i klubach dziecięcych  prowadzonych przez podmioty inne niż 

Gmina Prószków, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – raz                             

w roku, 

3) kontrola w podmiotach zatrudniających dziennych opiekunów oraz u osób 

fizycznych prowadzących na własny rachunek działalność dziennego opiekuna 

zgłoszonych do wykazu prowadzonego przez Burmistrza Prószkowa – raz w roku 

 

2. Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 

podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów i osobami fizycznymi 

prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna: 

 

1) kontrola zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze 

stanem faktycznym – raz w roku; 

2) kontrola wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, 

o których mowa w art. 64 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – w terminie 

właściwym do złożenia sprawozdania.  

3) kontrola w zakresie wywiązywania się  z obowiązku obniżania opłaty rodzica za 

pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna                           

w związku z otrzymaniem dofinansowania o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy  

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3– raz w roku. 



 

 

 

§ 2. 

 

Niezależnie od planu nadzoru określonego w § 1 powyżej, pierwsze czynności 

kontrolne przeprowadza się w okresie 3 miesięcy od daty dokonania wpisu do rejestru,                                    

o którym mowa w art. 26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub zgłoszenia do 

wykazu, o którym mowa w art. 36 ust. 1a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.  

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

 

§ 4. 

 

Traci moc uchwała Nr XIX/131/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 

2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi 

opiekunami oraz podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi 

prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna na terenie Gminy 

Prószków. 

§ 5. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 kwietnia 2022 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie  

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi 

opiekunami oraz podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami 

fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna na 

terenie Gminy Prószków 

 

              Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy  z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 75 z późn.zm.) nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi                          

i dziennymi opiekunami sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę 

miejską w drodze uchwały.  

 

Obowiązująca aktualnie Uchwała nr XIX/131/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie                         

dnia 21 grudnia 2019 r.   w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi 

oraz dziennymi opiekunami oraz podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz 

osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna na 

terenie Gminy Prószków – w ramach planu nadzoru nie obejmuje swym zakresem   

wywiązywania się  z obowiązku obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku lub klubie 

dziecięcym lub u dziennego opiekuna w związku z otrzymaniem dofinansowania  o którym 

mowa w art. 64c  ust. 1. Wskazany zakres nadzoru został wprowadzony zmianą  w/w ustawy   

z mocą  obowiązywania od 1 kwietnia 2022r.  

        W związku z powyższym zachodzi konieczność dodatkowo objęcia planem 

nadzoru wskazanego zakresu nadzoru. 

. Na podstawie planu nadzoru Burmistrz sprawował będzie nadzór w zakresie 

określonym: 

1) w art. 54 ust. 1 w/w  ustawy tj. w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki, 

2) w art. 54 ust, 2 w/w ustawy, tj. w zakresie zgodności danych zawartych odpowiednio 

w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym oraz wywiązywania się z obowiązku 

sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 w/w ustawy.  

3) w art. 54 ust. 3 w/w  ustawy tj. w zakresie wywiązywania się  z obowiązku obniżenia 

opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym lub                   u 

dziennego opiekuna w związku z otrzymaniem dofinansowania o którym mowa w 

art. 64c  ust. 1 

 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały należy uznać  za zasadne. 

 

 

 
 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

                                                                Druk nr 325 

Projekt z dnia 10.03.2022 r. 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR ………………………... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ….. marca 2022 r. 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków 

(dla terenu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w rejonie ulic 

Grunwaldzkiej i Zielonej) 

 

 Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372  

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

 

§ 1. 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Prószków (dla terenu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w rejonie ulic 

Grunwaldzkiej i Zielonej). 

 

§ 2. 

Granicę obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały, który 

stanowi jej integralną część. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 4. 

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

Miejskiego w Prószkowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

UZASADNIENIE 

 

 Zgodnie z art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), Rada Miejska w Prószkowie 

podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenu produkcji energii  

z odnawialnych źródeł energii w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Zielonej). 

 

Mając na uwadze wnioski złożone przez właścicieli nieruchomości położonych w tym 

rejonie, a także rosnące zainteresowanie inwestorów związanych z branżą odnawialnych źródeł 

energii zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały, celem przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenu produkcji 

energii z odnawialnych źródeł energii w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Zielonej). 

 

Projektowany zakres planu będzie uwzględniał ustalenia Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków. 

 

 Z uwagi na powyższe okoliczności faktyczne i prawne uzasadnionym jest podjęcie 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w granicach określonych na załączniku graficznym stanowiącym załącznik 

do uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

 

Zał. do uchwały Rady Miejskiej w 

Prószkowie z dnia …….  nr …. 



 

 

                                                                Druk nr 326 

Projekt z dnia 09.03.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr…………… 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1376), za pisemną zgodą właścicieli terenu,  
Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

 

 § 1. 

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

miejscowości Górki  działki o  nr 275/1 i część działki o nr 336/1 z k.m.1,  nazwę:  ulica  Olchowa. 

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

do niniejszej uchwały.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

 

§ 3. 

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

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

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

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

nadania nazwy drodze wewnętrznej. 

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

przy działce  nr 275/1 i części działki nr 336/1 k.m.1,   obręb Górki są terenami przeznaczonymi pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkańcy powinni mieć możliwość uregulowania spraw 

związanych z meldunkiem oraz nadaniem numeru porządkowego dla nieruchomości.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

 

 

 



 

 

                                                                Druk nr 327 

Projekt z dnia 09.03.2022 r. 

 

 

 

UCHWAŁA Nr…………… 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości  Prószków 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1376), za pisemną zgodą właścicieli terenu,  
Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

 

 § 1. 

1. Nadaje się  drodze wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Prószków, położonej w obrębie  

miejscowości Prószków,  działka  o  nr 888  z k.m.7,  nazwę:  ulica Krótka 

2. Szczegółowy przebieg ulicy Krótkiej  wymienionej  w  ust. 1 powyżej obrazuje załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

 

§ 3. 

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

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

UZASADNIENIE 

 

    W związku z wnioskiem mieszkańców m. Prószków o nadanie nazwy  ulicy, Rada Gminy  

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

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. 

        Dal działki położonej przy przedmiotowej drodze – dz.nr 888 z k.m. 7 w Prószkowie została wydana  

decyzja o pozwoleniu na budowę, mieszkańcy powinni mieć możliwość uregulowania spraw 

związanych z meldunkiem oraz nadaniem numeru porządkowego dla nieruchomości.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

 

 

 



 

 

                                                                Druk nr 328 

Projekt z dnia 10.03.2022 r. 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR …./…../2022 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia [DATA] 

w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego prowadzonej w obrębie pomnika 

przyrody – alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej 

nr 414 Opole - Lubrza 

 

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

gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372, ze zm.) w zw. z art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098, ze zm.) w zw. z § 4 pkt 1, 3 i 4 Uchwały Nr 

XXVII/188/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie pomnika 

przyrody - alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza, 

Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§  1.  Uzgadnia się odstępstwo od następujących zakazów, przewidzianych w uchwale Nr 

XXVII/188/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie pomnika 

przyrody: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

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

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

w odniesieniu do podlegającego ochronie pomnika przyrody - alei drzew stanowiących szpaler po obu 

stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza.  

§  2.  Odstępstwo od zakazów uzgadnia się w związku z wnioskiem Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Opolu – trwałego zarządcy terenu (dz. 931 ark.m. 8 obręb Ligota Prószkowska) – na którym 

planowana jest realizacja inwestycji celu publicznego polegającej na lokalizacji projektowanej sieci 

wodociągowej PEHD RC ⌀110. 

§  3.  Przedmiotem ochrony, w zasięgu realizacji inwestycji wskazanej w § 2, jest pas gruntu 

wyznaczający Aleję Dębową o szerokości 3 m od krawędzi jezdni.  

§ 4.  W odległości poniżej 3 m od realizowanej inwestycji zlokalizowane są następujące drzewa 

objęte ochroną (numeracja i obwody wg uchwały Nr XXVII/188/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z 

dnia 30 października 2020 r. w sprawie pomnika przyrody): 

1) nr 84 – dąb czerwony o obwodzie wynoszącym 413 cm; 

2) nr 217 – dąb czerwony o obwodzie wynoszącym 347 cm; 



 

 

3) nr 218 – dąb czerwony o obwodzie wynoszącym 265 cm; 

4) nr 220 – dąb czerwony o obwodzie wynoszącym 341 cm; 

5) nr 221 – lipa drobnolistna o obwodzie wynoszącym 158 cm. 

§ 5. Uzgodnienie odstępstw od zakazów określonych w § 1 następuje pod warunkiem zachowania 

określonych zasad realizacji inwestycji, o której mowa w § 2: 

1) Prace związane z posadowieniem projektowanego wodociągu należy prowadzić metodą 

bezwykopową (przewiert/przecisk), z lokalizacją komór: podawczych, odbiorczych 

kontrolnych w odległości co najmniej 5 m od drzew wymienionych w § 4 o nr: 218, 220, 

221; 

2) Prace ziemne związane z posadowieniem projektowanego wodociągu w poprzek pasa 

drogowego, tj. pod jezdnią drogi i dnem rowu, w tym lokalizację komór: podawczej 

i odbiorczej należy prowadzić w odległości co najmniej 2 m od drzew wymienionych 

w § 4 o nr: 84 i 217; 

3) Zabezpieczyć pnie drzew o nr 84 i 217 poprzez wykonanie osłony w formie odeskowania 

lub osłony z maty słomianej; 

4) Nie uszkodzić jakichkolwiek elementów drzew, w tym korzeni, w przypadku konieczności 

ich odsłonięcia przez ściągnięcie wierzchniej warstwy gleby w obrębie realizowanej 

inwestycji; 

5) Wykonywania wszelkich prac ziemnych w najmniejszym wymaganym rozmiarze 

i wyłącznie na bezpośrednim obszarze realizacji inwestycji. 

§ 6. Uzgodnienie odstępstw od zakazów wymienionych w § 1, obowiązuje wyłącznie na obszarze, 

na którym realizowana jest inwestycja celu publicznego wskazana w § 2. 

§ 7. Uzgodnienie odstępstw od zakazów wymienionych w § 1, obowiązuje w okresie niezbędnym 

do realizacji inwestycji celu publicznego wskazanej w § 2. 

§  8.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§  9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR …./…../2022 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia [DATA] 

w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego, prowadzonej w obrębie pomnika 

przyrody – alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – 

Lubrza 

Do Urzędu Miejskiego w Prószkowie wpłynął wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu 

o uzgodnienie inwestycji polegającej na lokalizacji sieci wodociągowej PEHD RC ⌀110 w obrębie 

pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 414 (dz. 931 ark.m. 8 obręb Ligota Prószkowska). 

W odległości poniżej 3 m od realizowanej inwestycji zlokalizowanych jest 5 drzew objętych ochroną: 

nr 84, 217, 218, 220, 221 (numeracja wg uchwały Nr XXVII/188/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z 

dnia 30 października 2020 r. w sprawie pomnika przyrody). 

Na podstawie§ 4 pkt 1, 3 i 4 Uchwały Nr XXVII/188/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 

października 2020 r. w sprawie pomnika przyrody - alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach 

drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza, w odniesieniu do ww. pomnika przyrody obowiązują 

następujące zakazy: niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; uszkadzania 

i zanieczyszczania gleby; dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 

przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej. 

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 

1098, ze zm.), zakazy związane z pomnikami przyrody, nie dotyczą realizacji inwestycji celu 

publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, po uzgodnieniu z organem ustanawiającym 

daną formę ochrony przyrody. 

Mając na uwadze przywołaną powyżej regulację art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody wskazuje się, iż w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji celu publicznego brak 

jest rozwiązań alternatywnych. W szczególności należy mieć w tym względzie na uwadze, 

iż rozwiązania alternatywne nie zostały przewidziane projekcie budowlanym.  

Budowa sieci wodociągowej stanowi inwestycję celu publicznego, wymienioną wprost w art. 6 pkt 3 

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021 poz. 1899). Zasadne 

jest zatem odstąpienie od zakazów, celem umożliwienia realizacji inwestycji. 

 

 

 

 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

                                                                Druk nr 329 

Projekt z dnia 10.03.2022 r.  

 

Uchwała Nr………… 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia…… 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025  

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2021 r. poz. 1372 

z późn. zm.), art. 41 ust. 1, ust. 2, 2a i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. 2021r. poz. 1119 z późn. zm.), Rada 

Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

§ 1 

 Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, 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 

Z dniem wejście w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXXIX/286/2021 Rady 

Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 oraz uchwała Nr 

XXXII/287/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2022.  

                                                                       § 5 

Uchwała wchodzi w życie  w dniu   01.04.2022r. 

 

 

    Radca prawny 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

UZASADNIENIE 

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr …………….. z dnia ………. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów     

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 

 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy. 

W szczególności zadania te obejmują: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, 

udzielanie rodzinom w których występują problemy pomocy psychospołecznej  

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

działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych   

i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, 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. 

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 oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2022-2025.  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 oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw 

wprowadziła zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany dotyczą min. przyjmowania przez Rady 

Miejskie wspólnych programów profilaktycznych oraz sporządzania ich nie tak jak dotychczas 

corocznie, a na okresy nie dłuższe niż 4 lata. Uchwalone przed dniem 1 stycznia 2022 r. gminne 

programy zachowują swoją moc do 31 marca 2022r.  

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 ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII    

NA LATA 2022-2025 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

                                                GMINA PRÓSZKÓW 

 



 

 

 Spośród problemów społecznych te związane  z alkoholizmem, narkomanią, środkami 

psychoaktywnymi oraz przemocą są jednymi z trudniejszych do rozwiązania, a 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.  

       Nową grupą uzależnień psychicznych są uzależnienia behawioralne, które wiążą się  

z nałogowym wykonywaniem pewnych przyjemnych czynności. Ich realizacja prowadzi do 

krótkotrwałego uczucia euforii i ulgi, po czym pojawia się jeszcze silniejsza potrzeba ich 

powtórzenia. Prowadzi to do błędnego koła uzależnienia. Uzależnienie od wykonywania danej 

czynności pojawia się w momencie, gdy towarzyszy jej wewnętrzny przymus lub silne 

pragnienie jej rozpoczęcia i jak najdłuższego kontynuowania. W momencie gdy czynność 

zostanie przerwana lub możliwość jej wykonania zostanie ograniczona, pojawiają się 

niepożądane objawy abstynencyjne, inaczej odstawienne. Do takich objawów należą 

zaburzenia fizjologiczne, nadmierna potliwość, drżenie rąk, bóle głowy czy bezsenność. 

Przykładami  uzależnień behawioralnych są: zakupoholizm, pracoholizm,  hazard, uzależnienie 

od gier komputerowych, kompulsywne objadanie się. Szczególnie często uzależnienia 

behawioralne dotyczą dzieci i młodzieży. Jednym z częstych takich zaburzeń jest nałogowe 

korzystanie z zaawansowanych technicznie urządzeń do wymiany danych takich jak komputery 

i smartfony.  

Walka z tymi uzależnieniami zależy w głównej mierze od woli i motywacji osoby uzależnionej. 

W tych uzależnieniach stosowana jest terapia poznawczo-behawioralna oraz dialog 

motywacyjny. Celem psychoterapii jest analiza zachowań lub sytuacji, które sprzyjają 

podejmowaniu danego zachowania, następnie zmiana szkodliwych nawyków oraz nauka 

nowych, skutecznych metod radzenia sobie z problemami i emocjami. Najczęściej łączy się 

terapię indywidualną, grupową oraz rodzinną. Często stosowaną metodą przy tego rodzaju 

uzależnieniach jest farmakoterapia, której celem jest stabilizacja nastroju lub redukcja depresji 

towarzyszącej uzależnieniom. 



 

 

Cechą charakterystyczną uzależnienia (każdego) jest narastanie trudności w kontrolowaniu 

zachowań  z nim związanych  oraz zwiększenie tolerancji (czyli wewnętrznej potrzeby coraz 

większej częstotliwości podejmowania czynności uzależniającej). 

 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 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. 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą 

o przeciwdziałaniu narkomanii, do zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki  

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 oraz działalności 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 

narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym 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 oraz przeciwdziałania narkomanii   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 środków psychoaktywnych jest często powodem przemocy 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 w poszczególnych latach:  

Przedstawiciele: Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Jednostek  

organizacyjnych 

pomocy społecznej  

 

4 

 

1 

 

3 

 

3 

 

3 

Gminnej Komisji 

Rozwiazywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

Policji 8 19 16 12 7 

Oświaty 0 0 0 0 2 

Ochrony Zdrowia 0 0 1 0 0 

RAZEM  12 20 20        15         13 

 

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 lub są pod wpływem środków psychoaktywnych. 

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. 

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 

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 

 i 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 min. działania pomocowe 

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: 

-podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Prószków  

oraz prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień, 

- zapobieganie powstawaniu nowych problemów wynikających z nadużywania alkoholu  



 

 

oraz substancji psychoaktywnych. 

Cele szczegółowe to: 

-kształtowanie postaw prozdrowotnych, 

-promocja zdrowego stylu życia, 

-wspieranie działań edukacyjnych,  

-promowanie abstynencji i postaw trzeźwościowych, 

-wspieranie działań mających na celu motywowanie do podjęcia leczenia, 

-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 celów szczegółowych  

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

kontynuacją działań 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 są w szczególności: 

➢ 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 oraz do zakładów lecznictwa 

odwykowego,  

3) finansowanie, wspieranie i rozwijanie funkcjonującego Punktu Konsultacyjnego 

 w Prószkowie celem szerokiej dostępności do profesjonalnej pomocy psychologicznej, 

4) rozszerzanie działalności Gminnego Punktu Konsultacyjnego o pomoc dla osób doznających 

przemocy oraz młodzieży eksperymentującej z alkoholem i narkotykami,  

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

Rodzinnym, 

6) 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,   

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

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

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

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

10) prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego przez członków 

GKRPA, 

11) upowszechnianie wiedzy oraz materiałów informacyjnych dotyczącej problematyki 

uzależnień, prowadzenie kampanii informacyjnych  oraz poradnictwa w ramach telefonu 

zaufania,  

12) promocja zdrowia psychicznego, 

13) 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 lub problem 

narkomanii  pomocy psychospołecznej i prawnej oraz  ochrony przed przemocą w 

rodzinie  przez:  

1) przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym lub 

narkotykowym 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 uzależnienia oraz przemocą w rodzinie  poprzez: 

a) wspomaganie oraz finansowanie działalności świetlic,  

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



 

 

lokalnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, 

narkotyków oraz promocję zdrowia psychicznego, 

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

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,  

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, narkotykowym, 

10) udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy poprzez organizowanie i finansowanie 

wypoczynku, w programie którego uwzględniane są zajęcia obejmujące profilaktykę 

uzależnień, przeciwdziałanie agresji oraz zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

11) współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy rodzinom dotkniętym 

uzależnieniami ofiarom przemocy domowej w szczególności z zespołem 

interdyscyplinarnym, 

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

występowanie z odpowiednimi wnioskami do sądu przez GKRPA, 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, 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 np.  

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 

profilaktycznych, warsztatów z zakresu uzależnień 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 konkursy, wycieczki, turnieje oraz  

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 ( np. książek, ulotek, broszurek, 

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

zdrowia, przeciwdziałaniem uzależnieniom, przemocą oraz bezpieczeństwem 

mieszkańców,  



 

 

13) doposażenie świetlic 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 jak 

również wydarzeń  o charakterze prozdrowotnym, rekreacyjno-sportowym, 

20) podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych,  

21) realizacja w szkołach rekomendowanych programów  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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w materiały niezbędne do realizacji zadań, pokrywanie kosztów udziału w konferencjach, 

wykładach, szkoleniach,  sympozjach, których tematem jest problematyka uzależnień  

a także ochrona przed przemocą i wykluczeniem społecznym, 

2) bieżące zakupy niezbędne do funkcjonowania Gminnego Punktu Konsultacyjnego oraz 

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) 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, 

6) finansowanie oraz podejmowanie innych działań profilaktycznych, działań wpływających 

na poprawę stanu zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców wynikających z bieżącej analizy 

sytuacji, 

7) podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami związanymi z nadużywaniem 

alkoholu,  

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

styl życia wpływających na jakość życia mieszkańców, 

9) dofinansowanie działań organizacji pozarządowych prowadzących profilaktyczną 

działalność antyalkoholową, 

10) 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) szkolenie właścicieli i sprzedawców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych                        

w zakresie przestrzegania przepisów prawa, 

9) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych                              

i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. 

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/371/2018 z dnia 3 lipca 2018r. w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Prószków 

określono liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  

w miejscu sprzedaży która wynosi odpowiednio: 

- dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo-25 

- dla napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)-20  

- dla napojów o zawartości powyżej 18% alkokolu-20 

Określono również, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

- dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo- 30 

- dla napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)-25 

- dla napojów o zawartości powyżej 18% alkokolu-25 

Adresaci programu 

    Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców, bowiem celem działań realizowanych  

w ramach Programu jest zmniejszenie problemów powodowanych przez uzależnienia w całej 

populacji a nie tylko w grupach podwyższonego ryzyka.  

   Udzielenie pomocy dzieciom jest jednak  zadaniem priorytetowym. Działania w zakresie 

zmniejszenia zjawiska występowania uzależnień są wielowymiarowe i długofalowe.  

   Przewidywanymi efektami realizacji Programu powinno być podniesienie świadomości 

mieszkańców Gminy Prószków wobec skutków uzależnień, zwiększenie zaangażowania 

lokalnej społeczności w działania związane z ograniczeniem spożycia napojów alkoholowych 



 

 

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

skali dysfunkcji występujących w rodzinach wynikających z uzależnienia i współuzależnienia. 

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PRÓSZKOWIE. 

Za jedno posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się 

wynagrodzenie dla członków ww. Komisji w wysokości: 

• przewodniczący komisji – 460,00 zł. 

• członek komisji – 410,00 zł. 

 FINANSOWANIE PROGRAMU 

 Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 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 

Burmistrz sporządza raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji, który 

przedkłada Radzie Miejskiej do dnia 30 czerwca  roku następującego po roku, którego dotyczy 

raport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                Druk nr 330 

Projekt z dnia 10.03.2022 r. 

 

 

 

UCHWAŁA NR ……………………….. 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 18 marca 2022 r. 

 

 

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 – 2025  

 

 

 

Na podstawie art. 21 ust 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2028) w związku z  art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Rada Miejska w 

Prószkowie uchwala, co następuje: 

   
§ 1 

Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki i Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z 

siedzibą w Prószkowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Plan określony w § 1 ma zastosowanie do zadań inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Prószkowie na lata 2022 – 2025.  

 

§ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

Uzasadnienie do uchwały  

Zgodnie z art. 21 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2028) wieloletni plan rozwoju i 

modernizacji rządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zgodny z kierunkami rozwoju gminy 

określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z 

ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia 

wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków rada gminy uchwala w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu 

burmistrzowi.  

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji rządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na 

lata 2022 – 2025 w gminie Prószków został przedłożony Burmistrzowi Prószkowa w dniu 16 lutego 

2022 roku. Zatem przyjęcie uchwały 18 marca 2022 roku spełnia powyższy warunek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały znajduje się w osobnym pliku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

                                                                Druk nr 331 

Projekt z dnia 10.03.2022 r. 
 

UCHWAŁA NR 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 18 marca 2022 r. 

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022 

 

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

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 XL/289/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 grudnia 2021 r.  w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2021r. poz. 
3551) wprowadza się następujące zmiany: 

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

Nr XL/289/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 grudnia 2021 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022, zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

2. w planie wydatków majątkowych wg zadań stanowiącym załącznik nr 11 do Uchwały  

Nr XL/289/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 grudnia 2021 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022, 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, stanowiącym załącznik nr 8 do Uchwały  

XL/289/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 grudnia 2021 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022, zgodnie  

z załącznikiem  nr 3 do niniejszej uchwały; 

4. w rocznym planie na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego  stanowiącym 

załącznik nr 12 do Uchwały XL/289/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 grudnia 

2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022, zgodnie z 

załącznikiem  nr 3 do niniejszej uchwały; 

5. § 4 otrzymuje brzmienie : 

”Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 5.238.598,76 zł, który zostanie pokryty  

z przychodów uzyskanych z: 

1. kredytów w wysokości 500.000,00 zł  

2. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.049.087,50 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 2.666.666,00 zł 

4. 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 1.022.845,26 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 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

 

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  18 marca 2022  r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na  rok 

kalendarzowy 2022 

 

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XL/289/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia 16 grudnia 2021 r. – PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2022. 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 595.561,00 zł,  

w tym: 

Dział 750 Administracja publiczna  o kwotę 671,00 zł 

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie  o kwotę 671,00 zł 

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

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

o kwotę 671,00 zł 

Dział 752 Obrona narodowa  o kwotę 1.100,00 zł 

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne  o kwotę 1.100,00 zł 

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

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

o kwotę 1.100,00 zł 

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

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  o kwotę 20.000,00 zł 

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

ustaw o kwotę 20.000,00 zł 

§ 0270 Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 

20.000,00 zł 

Dział 758 Różne rozliczenia  o kwotę 573.790,00 zł 

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę  

573.790,00 zł 

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 573.790,00 zł 

 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 1.842.736,59 zł  

w tym: 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 1.495.007,50 zł 

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 1.495.007,50 zł 

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki  samorządu terytorialnego o kwotę 1.495.007,50 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 347.729,09 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 347.729,09 zł 

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki  samorządu terytorialnego o kwotę 347.729,09 zł 

 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 252.165,00 w tym: 

Dział 750 Administracja publiczna  o kwotę 208.000,00 zł 

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa o kwotę 208.000,00 zł 

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 208.000,00 zł 

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

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  o kwotę 20.000,00 zł 

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń o kwotę 20.000,00 zł 

§ 0270 Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 

20.000,00 zł 

Dział 758 Różne rozliczenia  o kwotę 24.165,00 zł 

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę  

24.165,00 zł 



 

 

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 24.165,00 zł 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XL/289/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia 16 grudnia 2021 r. – PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW   

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 429.640,00 zł, w tym: 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 10.000,00 zł 

Rozdział 01008 Melioracje wodne 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 600 Drogi publiczne o kwotę 50.000,00 zł 

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 50.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 50.000,00 zł  

Dział 750 Administracja publiczna  o kwotę 208.000,00 zł 

Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 208.000,00 zł 

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

208.000,00zł 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  o kwotę 21.000,00 zł 

Rozdział 75495 Pozostała działalność o kwotę 21.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 21.000,00 zł  

Dział 851 Ochrona zdrowia  o kwotę 2.030,00 zł 

Rozdział 85195 Pozostała działalność o kwotę 2.030,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.030,00 zł, w tym na: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.010,00 zł  

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.020,00 zł  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę 80.000,00 zł 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 80.000,00 zł 

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 58.610,00 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 58.610,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 58.610,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 58.610,00 zł  

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 10.381,00 zł, w tym: 

Dział 750 Administracja publiczna  o kwotę 671,00 zł 

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie  o kwotę 671,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 671,00 zł, w tym na: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 671,00 zł  

Dział 752 Obrona narodowa  o kwotę 1.100,00 zł 

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne  o kwotę 1.100,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.100,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.100,00 zł  

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  o kwotę 8.610,00 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne  o kwotę 8.610,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 8.610,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 8.610,00 zł  

 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 2.593.386,70 zł, w 

tym: 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 2.050.060,00 zł 

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 2.050.060,00 zł 

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

2.050.060,00zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 543.326,70 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 543.326,70 zł 

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

543.326,70 zł 



 

 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 1.720.060,00 zł,  

w tym: 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 1.720.060,00 zł 

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 1.720.060,00 zł 

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

1.720.060,00zł 

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 13 995 238,50 1 217 362,50 0,00 12 777 876,00 

  60011 Drogi publiczne krajowe 124 362,50 124 362,50     

  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 11 885 376,00 70 000,00   11 815 376,00 

  60016 Drogi publiczne gminne 40 000,00 40 000,00     

  60017 Drogi wewnętrzne 1 945 500,00 983 000,00   962 500,00 

750   Administracja publiczna 91 000,00 0,00 0,00 91 000,00 

  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 91 000,00 0,00 0,00 91 000,00 

754   
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 

  75412 Ochotnicze straże pożarne 300 000,00 300 000,00 0,00   

801   Oświata i wychowanie 2 111 177,54 9 840,00 0,00 2 101 337,54 

  80101 Szkoły podstawowe 119 324,20 0,00   119 324,20 

  80104 Przedszkola 1 991 853,34 9 840,00   1 982 013,34 

851   Ochrona zdrowia 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 

  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20 000,00 20 000,00     

900   
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
990 477,90 153 999,90 699 798,00 136 680,00 

  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 699 798,00   699 798,00   

  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 21 999,90 21 999,90     

  90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 196 680,00 60 000,00   136 680,00 

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 72 000,00 72 000,00     

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 116 499,53 36 801,20 0,00 79 698,33 

  92195 Pozostała działalność 116 499,53 36 801,20   79 698,33 

926   Kultura fizyczna 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 

  92601 Obiekty sportowe 35 000,00 35 000,00   0,00 

     WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 17 659 393,47 1 773 003,60 699 798,00 15 186 591,87 

 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XL/289/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia 16 grudnia 2021 r. – PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2022 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 206.754,89 zł 

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 206.754,89 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  18 marca 2022  r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na  rok 

kalendarzowy 2022 

 

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ  

na 2022 rok 

          

Lp. Nazwa zadania - lokalizacja 
Koszt zadania 
pozostały do 

realizacji 
Nakłady w 2022 roku Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ 14 005 238,50 13 995 238,50   

  Dział 600 rozdz. 60011 134 362,50 124 362,50   

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 

134 362,50 124 362,50 

środki na 
dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego z zakresu 
zarządzania drogami 

publicznymi krajowymi 

  Dział 600 rozdz. 60013 11 885 376,00 11 885 376,00   

1 

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

5 748 000,00 5 748 000,00 
kontynuacja zadania                                             

(w tym 15.000,00 - dotacja 
)  

2 

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

3 087 216,00 3 087 216,00 
kontynuacja zadania                                             

(w tym 70.000,00 - dotacja 
)  

3 

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

2 980 160,00 2 980 160,00 kontynuacja zadania 

4 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na 
odcinku Pomologia-Prószków - 
dokumentacja projektowo - budowlana 

70 000,00 70 000,00 dotacja celowa  

  Dział 600 rozdz. 60016 40 000,00 40 000,00   

1 
Budowa przepustu na rzece Prószkówce 
w ciągu drogi publicznej - ul. Rudnickiej 
w Prószkowie 

40 000,00 40 000,00 kontynuacja zadania 

  Dział 600 rozdz. 60017 1 945 500,00 1 945 500,00   

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

358 000,00 358 000,00 kontynuacja zadania 

2 
Przebudowa ulicy Opolskiej w m. 
Zimnice Wielkie - część boczna od drogi 
wojewódzkiej 415 

962 500,00 962 500,00 kontynuacja zadania 

3 

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

625 000,00 625 000,00 kontynuacja zadania 

II. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 91 000,00 91 000,00   

  Dział 750 rozdz. 75023 91 000,00 91 000,00   



 

 

1 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności na zagrożenia 
REACT-EU-Cyfrowa Gmina 

91 000,00 91 000,00   

III. 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

300 000,00 300 000,00   

  Dział 754 rozdz. 75412 300 000,00 300 000,00   

1 
Zakup samochodu strażackiego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Prószkowie 

300 000,00 300 000,00 dotacja celowa  

IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 111 177,54 2 111 177,54   

  Dział 801 rozdz. 80101 119 324,20 119 324,20   

1 

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

116 500,00 116 500,00 kontynuacja zadania 

2 

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

2 824,20 2 824,20 kontynuacja zadania 

  Dział 801 rozdz. 80104 1 991 853,34 1 991 853,34   

1 
Modernizacja budynku Publicznego 
Przedszkola w Prószkowie 

1 982 013,34 1 982 013,34 

1.294.817,98 - 
dofinaansowanie RFIL;                                 
347.729,09 - 
dofinansownaie PROW 

2 
Modernizacja budynku Publicznego 
Przedszkola w Prószkowie - projekt 
techniczny instalacji gazowej 

9 840,00 9 840,00   

V. OCHRONA ZDROWIA 20 000,00 20 000,00   

  Dział 851 rozdz. 85154 20 000,00 20 000,00   

1 
Zagospodarowanie terenu w Ligocie 
Prószkowskiej 

20 000,00 20 000,00   

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA 990 477,90 990 477,90   

  Dział 900 rozdz. 90001 699 798,00 699 798,00   

1 
Objęcie udziałów w Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej w Prószkowie 

699 798,00 699 798,00   

  Dział 900 rozdz. 90004 21 999,90 21 999,90   

1 
Zakup traktorka do utrzymania terenów 
gminnych na terenie sołectwa Nowa 
Kuźnia 

21 999,90 21 999,90 fundusz sołecki 

  Dział 900 rozdz. 90005 196 680,00 196 680,00   

1 
Wymiana źródeł ciepła na bardziej 
ekologiczne w gminie Prószków 

136 680,00 136 680,00 kontynuacja zadania  

2 
Ochrona powietrza polegająca na trwałej 
zmianie ogrzewania węglowego na 
proekologiczne 

60 000,00 60 000,00   

  Dział 900 rozdz. 90015 72 000,00 72 000,00   

1 
Oświetlenie ul. Jędrzejczyka w Źlinicach - 
opracowanie dokumentacji projektowej  

4 000,00 4 000,00   

2 Oświetlenie ul. Jędrzejczyka w Źlinicach  20 000,00 20 000,00 fundusz sołecki 



 

 

3 
Przebudowa i remont istniejącej instalacji 
elektrycznej na placu festynowym w 
Przysieczy 

40 000,00 40 000,00 
w tym fundusz sołecki 

17.000,00  

4 
Wykonanie projektu oświetlenia na ul. 
Prószkowskiej w Boguszycach 

8 000,00 8 000,00 fundusz sołecki 

VII. 
KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

116 499,53 116 499,53   

  Dział 921 rozdz. 92195 116 499,53 116 499,53   

1.  
Budowa wiaty na placu rekreacyjno-
festynowym w Boguszycach - etap III  

10 000,00 10 000,00 fundusz sołecki 

2. 
Wykonanie projektu placu zabaw oraz 
częściowa realizacja projektu - Etap I w 
Złotnikach 

7 000,00 7 000,00 fundusz sołecki 

3. 

Utwardzenie kostką brukową placu 
pod kontener magazynowy na 
wiejskim placu rekreacyjno - 
festynowym w Złotnikach 

15 301,20 15 301,20 fundusz sołecki 

4 

Projekt adaptacji stawku 
rekreacyjnego przy OSP Boguszyce - 
Źlinice 

3 500,00 3 500,00 fundusz sołecki 

5 

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

29 700,00 29 700,00 kontynuacja zadania 

6 

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

7 598,00 7 598,00 kontynuacja zadania 

7 

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

42 400,33 42 400,33 kontynuacja zadania 

8 
Zagospodarowanie terenu parku we wsi 
Jaśkowice 

1 000,00 1 000,00 kontynuacja zadania 

VIII. KULTURA FIZYCZNA 35 000,00 35 000,00   

  Dział 926 rozdz. 92601 35 000,00 35 000,00   

1.  
Wykonanie oświetlenia boiska w 
Chrząszczycach                        - I etap 

35 000,00 35 000,00 fundusz sołecki 

  RAZEM 17 669 393,47 17 659 393,47   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  18 marca 2022  r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na  rok 

kalendarzowy 2022 

 

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 2022 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 

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 5 189 387,22 0,00 5 189 387,22 

dochody bieżące 600 60013 0,00 5 616,05 0,00 5 616,05 

  
dochody 

majątkowe 
600 60013 0,00 5 183 771,17 0,00 5 183 771,17 

2 

WYDATKI z tego:  600 60013 0,00 4 793 000,00 955 000,00 5 748 000,00 

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

wydatki 

majątkowe 
600 60013 0,00 4 793 000,00 955 000,00 5 748 000,00 

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 1 797 353,08 
1 289 

862,92 
3 087 216,00 



 

 

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

wydatki 

majątkowe 
600 60013 0,00 1 797 353,08 

1 289 

862,92 
3 087 216,00 

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 2 142 885,59 0,00 2 142 885,59 

dochody bieżące 600 60013 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 

  
dochody 

majątkowe 
600 60013 0,00 2 132 885,59 0,00 2 132 885,59 

2 

WYDATKI z tego:  600 60013 0,00 2 111 112,00 869 048,00 2 980 160,00 

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

wydatki 

majątkowe 
600 60013 0,00 2 111 112,00 869 048,00 2 980 160,00 

         

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA BARDZIEJ EKOLOGICZNE W GMINIE PRÓSZÓW 

1 

DOCHODY z tego: 900 90005 0,00 193 121,55 0,00 193 121,55 

dochody bieżące 900 90005 0,00 42 161,55 0,00 42 161,55 

  
dochody 

majątkowe 
900 90005 0,00 150 960,00 0,00 150 960,00 

2 

WYDATKI z tego:  900 90005 0,00 69 360,00 67 320,00 136 680,00 

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

wydatki 

majątkowe 
900 90005 0,00 69 360,00 67 320,00 136 680,00 

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZENIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA W SAMORZĄDACH 

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Program LIFE 

1 DOCHODY z tego: 900 90005 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

dochody bieżące 900 90005 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
dochody 

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

2 

WYDATKI z tego:  900 90005 0,00 44 400,00 7 100,00 51 500,00 

wydatki bieżące 900 90005 0,00 44 400,00 7 100,00 51 500,00 

wydatki 

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

PRZEBUDOWA ULICY OPOLSKIEJ W M. ZIMNICE WIELKIE - CZĘŚĆ BOCZNA OD 

DROGI WOJEWÓDZKIEJ 415 

1 

DOCHODY z tego: 600 60017 0,00 541 192,86 0,00 541 192,86 

dochody bieżące 600 60017 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
dochody 

majątkowe 
600 60017 0,00 541 192,86 0,00 541 192,86 

2 

WYDATKI z tego:  600 60017 0,00 611 200,00 351 300,00 962 500,00 

wydatki bieżące 600 60017 0,00 0,00 0,00 0,00 

wydatki 

majątkowe 
600 60017 0,00 611 200,00 351 300,00 962 500,00 

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE  

PRÓSZKÓW - Wymiana ogrzewania w  Publicznej Szkole Podstawowej w Prószkowie 

1 

DOCHODY z tego: 801 80101 0,00 59 170,65 0,00 59 170,65 

dochody bieżące 801 80101 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
dochody 

majątkowe 
801 80101 0,00 59 170,65 0,00 59 170,65 

2 

WYDATKI z tego:  801 80101 0,00 59 170,65 57 329,35 116 500,00 

wydatki bieżące 801 80101 0,00 0,00 0,00 0,00 

wydatki 

majątkowe 
801 80101 0,00 59 170,65 57 329,35 116 500,00 

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE  

PRÓSZKÓW - Wymiana ogrzewania w  świetlicy wiejskiej w Górkach 



 

 

1 

DOCHODY z tego: 921 92195 0,00 14 703,01 0,00 14 703,01 

dochody bieżące 921 92195 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
dochody 

majątkowe 
921 92195 0,00 14 703,01 0,00 14 703,01 

2 

WYDATKI z tego:  921 92195 0,00 14 703,01 14 996,99 29 700,00 

wydatki bieżące 921 92195 0,00 0,00 0,00 0,00 

wydatki 

majątkowe 
921 92195 0,00 14 703,01 14 996,99 29 700,00 

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE  

PRÓSZKÓW -Termomodernizacja w  Publicznej Szkole Podstawowej w  Prószkowie  

1 

DOCHODY z tego: 801 80101 0,00 13 434,66 0,00 13 434,66 

dochody bieżące 801 80101 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
dochody 

majątkowe 
801 80101 0,00 13 434,66 0,00 13 434,66 

2 

WYDATKI z tego:  801 80101 0,00 934,54 1 889,66 2 824,20 

wydatki bieżące 801 80101 0,00 0,00 0,00 0,00 

wydatki 

majątkowe 
801 80101 0,00 934,54 1 889,66 2 824,20 

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE  

PRÓSZKÓW -Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w  Górkach   

1 

DOCHODY z tego: 921 92195 0,00 1 894,48 0,00 1 894,48 

dochody bieżące 921 92195 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
dochody 

majątkowe 
921 92195 0,00 1 894,48 0,00 1 894,48 

2 

WYDATKI z tego:  921 92195 0,00 3 380,15 4 217,85 7 598,00 

wydatki bieżące 921 92195 0,00 0,00 0,00 0,00 

wydatki 

majątkowe 
921 92195 0,00 3 380,15 4 217,85 7 598,00 



 

 

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE  

PRÓSZKÓW -Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w  Zimnicach  Wielkich  

1 

DOCHODY z tego: 921 92195 0,00 10 194,94 0,00 10 194,94 

dochody bieżące 921 92195 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
dochody 

majątkowe 
921 92195 0,00 10 194,94 0,00 10 194,94 

2 

WYDATKI z tego:  921 92195 0,00 21 209,39 21 190,94 42 400,33 

wydatki bieżące 921 92195 0,00 0,00 0,00 0,00 

wydatki 

majątkowe 
921 92195 0,00 21 209,39 21 190,94 42 400,33 

ROZWÓJ CYFROWY JST ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA 

ZAGROŻENIA REACT-EU - CYFROWA GMINA 

1 

DOCHODY z tego: 750 75077 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 

dochody bieżące 750 75077 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 

  
dochody 

majątkowe 
750 75077 0,00 91 000,00 0,00 91 000,00 

2 

WYDATKI z tego:  750  75023 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 

wydatki bieżące 750  75023 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 

wydatki 

majątkowe 
750  75023 0,00 91 000,00 0,00 91 000,00 

WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - 

GRANTY  PPGR 

1 

DOCHODY z tego: 750 75077 0,00 208 000,00 0,00 208 000,00 

dochody bieżące 750 75077 0,00 208 000,00 0,00 208 000,00 

  
dochody 

majątkowe 
750 75077 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

WYDATKI z tego:  750  75023 0,00 208 000,00 0,00 208 000,00 

wydatki bieżące 750  75023 0,00 208 000,00 0,00 208 000,00 



 

 

wydatki 

majątkowe 
750  75023 0,00 0,00 0,00 0,00 

MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PRÓSZKOWIE 

1 

DOCHODY z tego: 801 80104 0,00 347 729,09 0,00 347 729,09 

dochody bieżące 801 80104 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
dochody 

majątkowe 
801 80104 0,00 347 729,09 0,00 347 729,09 

2 

WYDATKI z tego:  801 80104 0,00 347 729,09 
1 634 

284,25 
1 982 013,34 

wydatki bieżące 801 80104 0,00 0,00 0,00 0,00 

wydatki 

majątkowe 
801 80104 0,00 347 729,09 

1 634 

284,25 
1 982 013,34 

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 274 777,60 

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 11 005 386,80 

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 268 500,00 

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 15 186 591,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zał. Nr 4 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  18 marca 2022  r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na  rok 

kalendarzowy 2022 

ROCZNY PLAN NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU 

SOŁECKIEGO 

      

LP Sołectwo Dział Rozdział Przedsięwzięcie 
Plan na 2022 

r w złotych 

1 GÓRKI 

900 90004 
Utrzymanie terenów publicznych oraz zielonych 

na terenie  sołectwa Górki 
1 500,00 

921 92195 

Remont kolejnej sali świetlicowej 8 000,00 

Oświetlenie wnętrza wiaty w Górkach 2 000,00 

Nagłośnienie przenośne do świetlicy wiejskiej 5 000,00 

Utwardzenie powierzchni wokół ogrodzenia 

placu przy świetlicy wiejskiej 
3 000,00 

Przenośna rozdzielnica siłowa, oklabowanie na 

plac przy świetlicy wiejskiej 
2 000,00 

Montaż klimatyzacji na sali spotkań w świetlicy 

wiejskiej 
7 000,00 

Ogrodzenie parku sołeckiego w Górkach 10 000,00 

Spotkania z kulturą i tradycją na obszarze naszej 

miejscowości 
4 280,94 

Zakup oświetlenia świątecznego na potrzeby 

sołectwa Górki 
1 500,00 

RAZEM  44 280,94 

2 PRZYSIECZ 

900 90004 Utrzymanie terenów gminnych w Przysieczy 15 000,00 

900 90015 
Przebudowa i remont istniejącej instalacji 

elektrycznej na placu festynowym w Przysieczy 
17 000,00 

921 92195 
Spotkania z kulturą i tradycją na obszarze naszej 

miejscowości 
4 632,85 

RAZEM  36 632,85 

3 
LIGOTA 

PRÓSZKOWSKA 

754 75412 
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Ligocie Prószkowskiej 
2 000,00 

900 90004 
Utrzymanie terenów gminnych w Ligocie 

Prószkowskiej 
2 421,62 



 

 

921 92195 

Remont świetlicy wiejskiej w Ligocie 

Prószkowskiej 37 000,00 

Organizacja przedsięwzięć kulturalnych na 

terenie sołectwa Ligota Prószkowska 
7 000,00 

RAZEM  48 421,62 

4 JAŚKOWICE 

900 90004 Utrzymanie terenów gminnych w Jaśkowicach 500,00 

921 92195 

Przedsięwzięcia o charakterze okolicznościowym 

dla mieszkańców łączące element lokalnej 

tradycji, kultury i obrzędowości oraz 

wzmacniające poczucie lokalnej tożsamości i 

więzi między mieszkańcami poprzez realizację 

wydarzenia o nazwie "Mikołajki z bajki", "Dzień 

dziecka i rodziców", "Dożynki wiejskie",  

5 000,00 

Wykonanie monitoringu na placu wiejskim 4 000,00 

Montaż bramy na terenie placu wiejskiego oraz 

zakup materiałów budowlanych na drobny 

remont Sali wiejskiej  

3 636,53 

Zakup wyposażenia sali wiejskiej 10 100,00 

RAZEM  23 236,53 

5 BOGUSZYCE 

600 60016 
Montaż progu zwalniającego na ul. Złotnickiej w 

Boguszycach  
6 000,00 

900 90004 Utrzymanie terenów gminnych w Boguszycach 
3 711,96 

900 90015 
Wykonanie projektu oświetlenia na ul. 

Prószkowskiej w Boguszycach 
8 000,00 

921 92195 

Budowa wiaty na placu rekreacyjno - 

festynowym w Boguszycach etap III 
10 000,00 

Remont świetlicy przy ul. Wiejskiej w 

Boguszycach  4 500,00 

Zakup przenośnego reflektora oraz zakup ławek 

na teren rekreacyjno- festynowy  w Boguszycach 
9 000,00 

RAZEM  41 211,96 

6 
CHRZĄSZCZYC

E 

900 90004 
Utrzymanie terenów gminnych w 

Chrząszczycach 
3 289,13 

926 92601 
Wykonanie oświetlenia boiska  w Chrząszczycach 

- etap I 
35 000,00 

RAZEM  38 289,13 



 

 

7 CHRZOWICE 

921 92195 

Montaż klimatyzacji oraz wykonanie wentylacji 

w świetlicy wiejskiej w Chrzowicach 
5 000,00 

Najem na plac wiejski przenośnej kabiny WC 1 900,00 

Zakup projektora mulimedialnego z ekranem do 

świetlicy wiejskiej 
5 000,00 

Renowacja elewacji budynku świetlicy wiejskiej 4 175,59 

RAZEM  16 075,59 

8 FOLWARK 

900 90004 Utrzymanie terenów gminnych w Folwarku 400,00 

921 92195 
Remont  w świetlicy wiejskiej w Folwarku przy 

ul. Wiejskiej 16 
20 595,69 

RAZEM  20 995,69 

9 NOWA KUŹNIA 

900 90004 

Zakup traktorka do utrzymywania terenów 

gminnych na terenie sołectwa Nowa Kuźnia 
21 999,90 

Zakup wykaszarki spalinowej do utrzymywania 

terenów gminnych na terenie sołectwa Nowa 

Kuźnia 

2 000,00 

921 92195 
Wykonanie strojów ludowych i okazjonalnych na 

potrzeby sołectwa Nowa Kuźnia 
1 623,61 

RAZEM  25 623,51 

10 ZIMNICE MAŁE 

900 90004 
Utrzymanie terenów gminnych w sołectwie 

Zimnice Małe 
5 000,00 

600 60016 

Zamontowanie barierek na ul. Górka  w 

Zimnicach Małych 
5 000,00 

Montaż lustra na ulicy Polnej w Zimnicach 

Małych 
5 000,00 

900 90015 
Wymiana lampy na ul. Zielonej w Zimnicach 

Małych 
4 000,00 

921 92195 Remont sali wiejskiej w Zimnicach Małych 12 712,75 

RAZEM  31 712,75 

11 
ZIMNICE 

WIELKIE 

    
Utrzymanie terenów zielonych na obszarze 

sołectwa Zimnicach Wielkich 
4 355,37 

921 92195 

Renowacja nawierzchni podłogi w świetlicy 

wiejskiej w Zimnicach Wielkiech 
27 000,00 

Zakup wyparzarki gastronomicznej do świetlicy 

wiejskiej 
7 000,00 



 

 

Spotkania z kulturą i tradycją na obszarze naszej 

miejscowości 
5 000,00 

RAZEM 43 355,37 

12 ZŁOTNIKI 

900 90004 

Utrzymanie terenów gminnych w sołectwie 

Złotniki 
975,51 

921 92195 

Zabezpieczenie środków na spotkania z kulturą i 

tradycją na obszarze sołectwa Złotniki 
3 000,00 

Wykonanie projektu placu zabaw oraz częściowa 

realizacja projektu - Etap I 
7 000,00 

Utwardzenie kostką brukową placu pod kontener 

magazynowy na wiejskim placu rekreacyjno - 

festynowym w Złotnikach 

15 301,20 

Usługa serwisowa systemu monitorowania na 

boisku wiejskim (plac festynowy)  
1 600,00 

Remont podłogi świetlicy wiejskiej w Złotnikach  8 610,00 

RAZEM 36 486,71 

13 ŹLINICE 

900 90004 

Zakup dodatkowego wyposażenia do sprzętu do 

utrzymania terenów gminnych na terenie 

sołectwa Źlinice 

1 000,00 

Utrzymanie terenów gminnych w sołectwie 

Źlinice 
5 000,00 

900 90015 Oświetlenie ul. Jędrzejczyka w Źlinicach  20 000,00 

921 92195 

Malowanie świetlicy wiejskiej "Stara Poczta" 2 000,00 

Projekt adaptacji stawku rekreacyjnego przy OSP 

Boguszyce - Źlinice 
3 500,00 

Spotkania z kulturą i tradycją na obszarze naszej 

miejscowości 
10 150,38 

RAZEM 41 650,38 

RAZEM SOŁECTWA 447 973,03 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

1. Dochodów bieżących o kwotę 252.165,00 zł 

Dz. 750 Rozdz. 75077 o kwotę  208.000,00 zł – środki otrzymane w związku z Umową powierzenia grantu  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności 

na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu 

grantowego „Wsparcie dzieci rodzin z pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – 

Granty PPGR” . 

Dz. 756 Rozdz. 75619 o kwotę  20.000,00 zł  - przesunięcie planu dochodów z rozdziału 75618 na 75619  

dot. wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

w obrocie hurtowym. 

Dz. 758 Rozdz. 75801 o kwotę  24.165,00 zł  - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 

przyznanej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych 

zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g. 

 

2. Dochodów majątkowych o kwotę 1.842.736,59 zł 

Dz. 600 Rozdz. 60013 o kwotę  1.495.007,50 zł – zwiększenie dotacji na realizację projektu „Budowa 

infrastruktury pieszo- rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa 

centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”. 

Dz. 801 Rozdz. 80104 o kwotę  347.729,09 zł – dotacja celowa przyznana z Regionalnego Programu 

Operacyjnego – Oś Priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna Działanie  

3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.2. Efektywność energetyczna 

w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej – „Zwiększenie 

efektywności energetycznej w budynku Publicznego Przedszkola  

w Prószkowie w zakresie termomodernizacji” na realizację inwestycji pod 

nazwą „Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Prószkowie”. 

 

3. Wydatków bieżących o kwotę 429.640,00 zł  

Dz. 010 Rozdz. 01008 o kwotę      10.000,00 zł środki na realizację zadań statutowych związanych z bieżącą 

konserwacją i remontem urządzeń wodnych ( rowów). 

Dz. 600 Rozdz. 60017 o kwotę  50.000,00 zł środki na realizację zadań statutowych związanych z bieżącym 

utrzymaniem dróg wewnętrznych. 

Dz. 750 Rozdz. 75095 o kwotę  208.000,00 zł zwiększenie środków na zadaniach statutowych w związku  

z realizacją programu pn.: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia REACT-EU-Cyfrowa Gmina” w związku  

z Umową powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz 

wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 

dotyczącej realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci rodzin  

z pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” . 

Dz. 754 Rozdz. 75495 o kwotę  21.000,00 zł środki na realizację zadań statutowych związanych z bieżącą 

konserwacją i remontem hydrantów. 

Dz. 851 Rozdz. 85195 o kwotę  2.030,00 zł zwiększenie środków na wynagrodzeniach i składach od nich 

naliczanych oraz zadaniach statutowych związanych z realizacją zadania 

„Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punków 

szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-V2” 

Dz. 900 Rozdz. 90001 o kwotę  80.000,00 zł środki na realizację zadań statutowych związanych z bieżącą 

naprawą kanalizacji deszczowej i instalacji wodociągowej. 

Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 58.610,00 zł środki na zadania statutowe związane z bieżącą działalnością 

sołectw – 50.000,00 zł oraz 8.610,00 zł przesunięcie środków w związku  

ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Złotniki. 

4. Wydatków majątkowych o kwotę 2.593.386,70 zł 



 

 

Dz. 600 Rozdz. 60013 o kwotę  200.000,00 zł – przesunięcie wydatków miedzy środkami realizowanymi  

z budżetu Unii Europejskiej, a środkami realizowanymi z budżetu gminy 

przeznaczonych na realizację zadania w ramach projektu „Czas  na przesiadkę 

w Aglomeracji Opolskiej”. 

Dz. 600 Rozdz. 60013 o kwotę  1.590.060,00 zł – przesunięcie wydatków miedzy środkami realizowanymi  

z budżetu Unii Europejskiej, a środkami realizowanymi z budżetu gminy 

przeznaczonych na realizację zadania w ramach projektu „Budowa 

infrastruktury pieszo- rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa 

centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”. 

Dz. 600 Rozdz. 60013 o kwotę  260.000,00 zł – zwiększenie środków na realizację zadania w ramach projektu 

„Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”. 

Dz.801 Rozdz. 80104 o kwotę  543.326,70 zł zwiększenie wartości zadania pn.: „Modernizacja budynku 

Publicznego Przedszkola w Prószkowie”.  

 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

1. Dochodów bieżących o kwotę 595.561,00 zł  

Dz. 750 Rozdz. 75011 o kwotę  671,00 zł zmniejszenie dotacji zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego  

nr FB.I.3111.2.2.2022.ML. 

Dz. 752 Rozdz. 75212 o kwotę  1.100,00 zł zmniejszenie dotacji zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego  

nr FB.I.3111.2.2.2022.ML. 

Dz. 756 Rozdz. 75618 o kwotę  20.000,00 zł  - przesunięcie planu dochodów z rozdziału 75619 na 75618 dot. 

wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  

w obrocie hurtowym. 

Dz. 758 Rozdz. 75801 o kwotę  573.790,00 zł  - zmniejszenie subwencji oświatowej zgodnie z pismem 

Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 

 

2. Wydatków bieżących o kwotę 10.381,00 zł  

Dz. 750 Rozdz. 75011 o kwotę  671,00 zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzeniach w związku  

ze zmniejszeniem dotacji zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego  

nr FB.I.3111.2.2.2022.ML. 

Dz. 752 Rozdz. 75212 o kwotę  1.100,00 zł zmniejszenie wydatków na zadaniach statutowych w związku  

ze zmniejszeniem dotacji zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego  

nr FB.I.3111.2.2.2022.ML. 

Dz. 754 Rozdz. 75412 o kwotę  8.610,00 zł przesunięcie środków w związku ze zmianą przedsięwzięć  

w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Złotniki. 

 

3. Wydatków majątkowych o kwotę 1.720.060,00 zł 

Dz. 600 Rozdz. 60013 o kwotę  200.000,00 zł – przesunięcie wydatków miedzy środkami realizowanymi  

z budżetu Unii Europejskiej, a środkami realizowanymi z budżetu gminy 

przeznaczonych na realizację zadania w ramach projektu „Czas  na przesiadkę 

w Aglomeracji Opolskiej”. 

Dz. 600 Rozdz. 60013 o kwotę  1.520.060,00 zł – przesunięcie wydatków miedzy środkami realizowanymi  

z budżetu Unii Europejskiej, a środkami realizowanymi z budżetu gminy 

przeznaczonych na realizację zadania w ramach projektu „Budowa 

infrastruktury pieszo- rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa 

centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”. 

 

4. Przychodów o kwotę 206.754,89 zł o nadwyżki z lat ubiegłych. 

 

Sporządziła: Dorota Staniów    

   

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

                                                                Druk nr 332 

Projekt z dnia 10.03.2022 r. 
 

 

UCHWAŁA NR  

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 18 marca 2022 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 2022 r., poz.559) 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 XL/288/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków dokonuje się następujących zmian: 

 

1) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków na lata 2022-2026 wraz z 

prognozą kwoty długu na lata 2022-2026 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr 

XL/288/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 grudnia 2021 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 XL/288/2021 

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 grudnia 2021 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 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR  

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 marca 2022 roku  

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków 

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2026 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian: 

 

W roku 2022: 

 

• zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 1.499.340,59 zł, z tego: zmniejszono 

dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 343.396,00 zł oraz  zwiększono dochody 

majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 1.842.736,59 zł; 

• zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 1.292.585,70 zł, z tego: zwiększono 

wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 419.259,00 zł oraz zwiększono wydatki 

majątkowe o kwotę 873.326,70 zł; 

• zmniejszono przychody budżetu ogółem (kolumna 4), z tego: nadwyżkę budżetową z 

lat ubiegłych (kolumna 4.2), w tym: na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.2.1) o 

kwotę 206.754,89 zł. 
 

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

• W przedsięwzięciu pn.”Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 414 na odcinku 

Złotniki - Prószków obejmująca również budowę parkingu Bike & Ride w m.Prószków” 

łączne nakłady finansowe, limit 2022 oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 70.000,00 zł; 

• W przedsięwzięciu pn.” Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 415 

na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe” łączne nakłady finansowe, limit 

2022 oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 260.000,00 zł. 

 

Sporządziła: Ewa Miążek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

                                                                Druk nr 333 

Projekt z dnia 10.03.2022 r. 
 

 

UCHWAŁA NR 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 18 marca 2022 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/308/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia 

miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników na wyznaczonym miejscu 

 

Na podstawie art. 3 i art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach  

w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników ( Dz. U. z 2021, poz. 2290) 

w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. W uchwale nr XLII/308/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca  

oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników                                            

na wyznaczonym miejscu ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022 r. poz. 467 ), w załączniku nr 2 do wyżej 

wymienionej Uchwały § 3 otrzymuje brzmienie: 

„W miejscu sprzedaży zabrania się: 

1) pozostawiania po zakończeniu handlu skrzynek, opakowań i urządzeń handlowych; 

2) zaśmiecania terenu.” 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

UZASADNIENIE  

 

W załączniku nr 2 do uchwały nr XLII/308/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia 

miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników   

na wyznaczonym miejscu w § 3 skreśla się punkty 1, 2 i 3 i nadaje się mu brzmienie: 

„W miejscu sprzedaży zabrania się: 

3) pozostawiania po zakończeniu handlu skrzynek, opakowań i urządzeń handlowych; 

4) zaśmiecania terenu.” 
 

    Radca prawny 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

              

 


