
          RO.0002.48.2022.ORM                                                                 Prószków, 22.09.2022 r. 

 

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 

Sala konferencyjna w Żłobku Publicznym w Prószkowie  

ul. Daszyńskiego 1G w Prószkowie 

30 wrzesień 2022 r., godz. 9.00 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach 

prowadzonych przez gminę Prószków (druk nr 340), 

2) zmiany przebiegu ulicy Osiedle I w miejscowości Zimnice Małe (druk nr 341), 

3) zmiany przebiegu ulicy Osiedle II w miejscowości Zimnice Małe (druk nr 342), 

4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (druk nr 343), 

5) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie (dla 

części ulicy Opolskiej) (druk nr 344), 

6) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (druk nr 345), 

7) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład 

aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Opole 

oraz ich aktualizacji w przypadku wystąpienia takiej konieczności w wyniku przeprowadzonego przeglądu 

(druk nr 346), 

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

Lubrza (druk nr 347), 

9) określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży 

(druk nr 348), 

10) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (druk nr 349), 

11) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (druk nr 350), 

12) zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z 

dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(druk nr 351), 

13) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości gruntowej (druk nr 352) 

14) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Krapkowice w sprawie zasad finansowania opieki 

zapewniającej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Prószków w żłobkach znajdujących się na terenie 

Gminy Krapkowice (druk nr 353), 

15) udzielenia w 2022 r. dotacji celowej dla Gminy Krapkowice (druk nr 354). 

16) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022 (druk nr 355), 

17) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków (druk nr 356), 

18) zmiany Uchwały Nr XXVI/179/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 

części finansowanej  z linii  Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciąganego przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w  Prószkowie. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.  

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się wieloletniej  

 prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji  

 kultury za I półrocze 2022 roku. 

6. Dyskusja i wolne wnioski. 

7. Zakończenie obrad.   

 



                                                                Druk nr 340 

Projekt z dnia 06.09.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR……………………………./2022 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

Z DNIA………………….. 
 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków. 

 
Na podstawie art. 30 ust.6 i 6a w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada Miejska 
w Prószkowie uchwala, co następuje: 

 
§1 

W uchwale Nr XIII/81/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r.  w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Prószków ( Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego z 2019r. poz.2852) wprowadza się 
następującą zmianę: 
§ 9 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna stażu dla nauczyciela odbywającego    
      staż na stopień nauczyciela mianowanego, który do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskał   
     stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskał stopnia nauczyciela  
      mianowanego, przez okres sprawowania tej funkcji, jednakże nie dłużej niż do                               
      31 sierpnia 2027 r. przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości   80 zł  miesięcznie. 
2. Nauczycielowi sprawującemu funkcję mentora przysługuje w okresie pełnienia funkcji dodatek 

funkcyjny w wysokości 80 zł miesięcznie. 
3. W przypadku sprawowania funkcji mentora lub opiekuna stażu nad co najmniej dwoma nauczycielami, 

przysługuje jeden łączny dodatek funkcyjny w wysokości   100 zł  miesięcznie.” 
§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 dodatków do wynagrodzeń przyznawanych od dnia   1 września 2022 
r. 
 
 
 

 

    Radca prawny 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



U  Z A S A D N I E N I E   
 

Zmiana uchwały Nr XIII/81/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 sierpnia 2019r. podyktowana 
jest zmianami w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, które weszły w życie od dnia 1 września 
2022 r. i dotyczą likwidacji stopnia nauczyciela stażysty i kontraktowego.    

 Ustawa - Karta Nauczyciela wprowadza od 1 września 2022 r. wprowadza w miejsce nauczyciela – 
opiekuna stażu  stanowisko mentora, do tego momentu nie funkcjonujące w jednostkach oświatowych. W 
związku z powyższym konieczne było zaktualizowanie   regulaminu określającego wysokość stawek i 
szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki 
pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków poprzez określenie wysokości dodatku funkcyjnego dla 
mentora.  

W okresie przejściowym do 31 sierpnia 2027r. w katalogu osób uprawnionych do dodatku funkcyjnego 
pozostają nauczyciele – opiekunowie stażu. 

 
 
Przedmiotowy projekt uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



                                                                Druk nr 341 

Projekt z dnia 11.08.2022 r. 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr…………… 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

 
w sprawie zmiany przebiegu ulicy Osiedle I w miejscowości Zimnice Małe   

 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2022 r. poz. 559) 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. Zmienia się przebieg ulicy Osiedle I w miejscowości Zimnice Małe, nadanej dotychczasowo dla działki nr  

290; 309 z k.m. 1 i ustala się nowy przebieg ulicy Osiedle I w granicach działek o nr 290; 309 i 313/1 z k.m. 

1. 

2. Przebieg i granice ulicy Osiedle I wymienionej w ust. 1 powyżej oznaczone zostały na mapie stanowiącej 

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 powstającą nową zabudową w miejscowości Zimnice Małe na działkach przylegających do 

drogi wewnętrznej zasadna jest zmiana przebiegu ulicy Osiedle I. 

         Na wniosek właściciela gruntu   o zmianę przebiegu ulicy Osiedle I  w miejscowości Zimnice Małe  

przychylono się do zmiany przebiegu ulicy Osiedle I.  

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

przy działce 313/1 z km.1 obręb Zimnice Małe są terenami przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne, oraz mieszkaniowe jednorodzinne z usługami, mieszkańcy powinni mieć możliwość 

uregulowania spraw związanych z meldunkiem oraz nadaniem numeru porządkowego dla nieruchomości.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 



                                                                Druk nr 342 

Projekt z dnia 11.08.2022 r. 

 
 
 
 
 
 

UCHWAŁA Nr…………… 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

 
w sprawie zmiany przebiegu ulicy Osiedle II w miejscowości Zimnice Małe   

 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2022 r. poz. 559) 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. 

3. Zmienia się przebieg ulicy Osiedle II w miejscowości Zimnice Małe, nadanej dotychczasowo dla działki nr 

337 z k.m. 1 i ustala się nowy przebieg ulicy Osiedle II w granicach  działek o nr 337  

i 342/9 z k.m. 1. 

4. Przebieg i granice ulicy Osiedle II wymienionej w ust. 1 powyżej oznaczone zostały na mapie stanowiącej 

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 powstającą nową zabudową w miejscowości Zimnice Małe na działkach przylegających do 

drogi wewnętrznej zasadna jest zmiana przebiegu ulicy Osiedle II. 

         Na wniosek właściciela gruntu   o zmianę przebiegu ulicy Osiedle II  w miejscowości Zimnice Małe  

przychylono się do zmiany przebiegu ulicy Osiedle II.  

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

przy działce 342/9 z km.1 obręb Zimnice Małe są terenami przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne, oraz mieszkaniowe jednorodzinne z usługami, mieszkańcy powinni mieć możliwość 

uregulowania spraw związanych z meldunkiem oraz nadaniem numeru porządkowego dla nieruchomości.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 



                                                                Druk nr 343 

Projekt z dnia 22.09.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559 i 583), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z uchwałą nr XXVII/186/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 

30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Górki, Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Stwierdza się, że niniejsza uchwała nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków, przyjętego uchwałą  nr IX/58/2019  Rady Miejskiej 

w Prószkowie  z dnia 27 maja 2019 r., w związku z powyższym uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, zwaną dalej zmianą planu. 

2. Zmiana planu obejmuje tereny istniejącej zabudowy usługowej oraz produkcyjnej (istniejący zakład 

produkcyjny-ubojnia), określonym zmianą planu przeznaczeniem terenu jest: 

1) teren zabudowy mieszkaniowo usługowej; 

2) teren drogi publicznej dojazdowej, 

3. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek w skali 1: 500, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

4. Załącznikami do uchwały są ponadto: 

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu - załącznik nr 2; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych- załącznik nr 3; 

3) dane przestrzenne- załącznik nr 4. 

§ 2. Ilekroć w planie jest mowa o: 

1) mieszkaniu integralnie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą – należy przez to rozumieć 

mieszkanie właściciela podmiotu gospodarczego, stróża lub technologa, wydzielone w budynku, w którym 

prowadzona jest działalność gospodarcza; 

2) zabudowie usługowej – należy przez to rozumieć budynki handlu, gastronomii i usług oraz obiekty 

i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 

3) zabudowie produkcyjnej – należy przez to rozumieć budynki związane z produkcją żywności pochodzenia 

zwierzęcego, jak: rzeźnie, chłodnie, magazyny oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową. 

§ 3. Następujące oznaczenia, na rysunku planu, są ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 



3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbole identyfikujące terenu. 

§ 4. Na obszarze objętym planem nie określa się: 

1) krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej; 

2) terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas 

ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach 

zagospodarowania przestrzennego województwa.. 

§ 5. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie 

odrębnych przepisów: na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 333 Opole-Zawadzkie, w którym 

obowiązuje zakaz podejmowania działań mogących negatywnie oddziaływać na zasoby wodne tego zbiornika, 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

1) minimalna szerokość frontów działek: 10 m; 

2) minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 

4) ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3 nie dotyczą wydzieleń dla obiektów i systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej. 

§ 7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1) ustala się obsługę komunikacyjną od strony ulicy Opolskiej i Młyńskiej; 

2) ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie działki budowlanej w minimalnej ilości: 

a) 2 miejsca na 1 lokal mieszkalny, 

b) 1 miejsce na 4 zatrudnionych w obiektach usługowych lub produkcyjnych; 

3) dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych w formie garaży i stanowisk postojowych w granicach 

działki budowlanej; 

4) liczbę miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy wyznaczać analogicznie 

jak wskazano w przepisach odrębnych. 

§ 8. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych oraz na potrzeby działalności produkcyjnej i usługowej z sieci 

wodociągowej; 

2) odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo, do studni chłonnych, zbiorników 

retencyjnych lub do sieci kanalizacyjnej; 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej oraz energii promieniowania słonecznego, 

przy czym instalację ogniw fotowoltaicznych dopuszcza się wyłącznie na dachach budynków; 

5) zaopatrzenie w ciepło: zw oparciu o wysokosprawne urządzenia grzewcze na podstawie przepisów 

odrębnych; 

6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem, 

przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; 

7) gospodarkę odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 9. Ustala się następujące stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%. 



Rozdział 2. 

Przepisy szczegółowe 

§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MNU ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowo- usługowa; 

2) w granicach terenu dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy związanej z prowadzeniem działalności 

produkcyjnej i usługowej prowadzonej w momencie wejścia w życie niniejszej uchwały; 

3) w granicach terenu dopuszcza się  lokalizację: 

a) budynków gospodarczych, garaży, 

b) urządzeń budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) zieleni urządzonej; 

4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy, 

b) dopuszcza się lokalizację: 

- budynków mieszkaniowych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej, 

- lokali usługowych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 

- budynków usługowych; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nakaz zachowania standardów akustycznych dla terenów 

mieszkaniowo- usługowych; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym maksymalnej 

wysokości oraz gabarytów zabudowy, 

b) nakaz stosowania elewacji tynkowanych lub ceglanych, 

c) zakaz budowy obiektów i urządzeń budowlanych zniekształcających historyczny układ przestrzenny 

i kolidujących z historycznym krajobrazem kulturowym. 

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) intensywność zabudowy: minimalna 0.10, maksymalna 1.50, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej, 

d) maksymalna wysokość zabudowy: 10 m, 

e) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: 1 na 1 mieszkanie i 1 na każde 50 m2 

powierzchni handlu, gastronomii i usług (lecz nie mniej niż 1 na 1 lokal użytkowy), w tym jedno miejsce 

do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, urządzone 

w obiekcie budowlanym lub usytuowane na działce budowlanej, wymagane w przypadku budowy 

budynku handlu, gastronomii i usług lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 

części, 

f) geometria i pokrycie dachu: dwuspadowy, dachówka ceramiczna lub cementowa w kolorze matowym 

ceglastym, szarym lub brązowym oraz blacha dachówkopodobna w kolorze matowym ceglastym, szarym 

lub brązowym,  o nachyleniu od 40° do 50°; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) ustala się zakaz lokalizacji obiektów związanych z prowadzeniem działalności zaliczonej zgodnie 

z przepisami odrębnymi do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 



b) dopuszcza się lokalizację inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

wyłącznie: 

- w formie działalności produkcyjnej i usługowej prowadzonej w momencie wejścia w życie niniejszej 

uchwały, bez możliwości zmian w zakresie profilu i skali prowadzonych działalności, z wyłączeniem 

działań zmierzających do dostosowania działalności do wymagań wynikających z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

- z zakresu infrastruktury technicznej i łączności, służących realizacji celów publicznych, 

w szczególności: wodociągów, kanalizacji, gazownictwa, elektroenergetyki, telekomunikacji. 

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: 

a) dla budynków w których prowadzona jest obecnie działalność produkcyjna dopuszcza się ich tymczasowe 

zagospodarowanie w formie obecnej zabudowy i zakazuje się ich rozbudowy bądź nadbudowy do czasu 

zmiany sposobu użytkowania obiektów zgodnego z ustaleniami planu, 

b) termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu określa się na dzień 31 grudnia 

2072 r. 

§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDD ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna dojazdowa (fragment pasa drogowego w ciągu ul. Młyńskiej); 

2) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających drogi obiektów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, elementów odwodnienia, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

Rozdział 3. 

Przepisy końcowe 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 

    Radca prawny 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  

 

 

 

  

 

 

 
 



 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia .................... 2022 r. 
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Rysunek zmiany planu znajduje się w osobnym  pliku.  
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

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

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany  planu 

Przyjmuje się następujące rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, wynikające z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503): 

w związku z tym, że do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do 

publicznego wglądu w dniach od 30 czerwca 2022 r. do 22 lipca 2022 r. w wyznaczonym przez Burmistrza 

terminie do dnia 8 sierpnia 2022 r. nie wpłynęły uwagi, nie rozstrzyga się zatem o sposobie ich rozpatrzenia.



 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

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

Rozstrzygnięcie  o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)  rozstrzyga się, co następuje: 

§ 1. Wskazuje się następujący sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

1) budowa dróg, 

2) budowa infrastruktury technicznej. 

§ 2. Realizacja inwestycji zostanie sfinalizowana z dochodów własnych gminy bądź innych źródeł 

finansowania przewidzianych przepisami o finansach publicznych.



 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

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

Dane przestrzenne



 

 

UZASADNIENIE 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do ustanowienia którego 

uprawniają Radę Miejską przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503). Niniejsza uchwała jest aktem prawa miejscowego opracowanym 

w toku procedury planistycznej, podjętej na podstawie uchwały nr XXVII/186/2020 Rady Miejskiej 

w Prószkowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki. 

 

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2 ustawy 

W zakresie wymagań ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury ustalenia zmiany planu określają 

parametry kształtowania zabudowy w dostosowaniu do istniejącej zabudowy. Zmiana planu obejmuje działki nr 

702/221 i 703/221 położone we wsi Górki, przy skrzyżowaniu ulic Opolskiej (odcinka drogi wojewódzkiej nr 

414 relacji Zimnice Wielkie- Krapkowice) i Młyńskiej (drogi gminnej). Na działce nr 702/221 znajduje się 

budynek usługowy z mieszkaniem, część działki jest zagospodarowana w formie powierzchni biologicznie 

czynnej około 40% stanowi trawnik. Zagospodarowanie uzupełniają nawierzchnie utwardzone, w tym miejsca 

postojowe od strony ul. Opolskiej. 

W zapisach zmiany planu uwzględniono wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, ujmując 

w nim następujące zapisy: 

1) nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 

 maksymalnej wysokości oraz gabarytów zabudowy, 

2) nakaz stosowania elewacji tynkowanych lub ceglanych, 

3) zakaz budowy obiektów i urządzeń budowlanych zniekształcających historyczny układ 

 przestrzenny i kolidujących z historycznym krajobrazem kulturowym. 

W zakresie wymagań ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia w zmianie planu określono nakaz 

zachowania standardów akustycznych zgodnie z przepisami odrębnymi. Zapisy zmiany planu w zakresie 

wyznaczania miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową uwzględniają potrzeby osób 

niepełnosprawnych na terenach publicznie dostępnych. W zakresie dostępności dla tych osób terenów zabudowy 

przyjęto ustalenia w zakresie kształtowania układu komunikacyjnego obszaru, zapewniającego dojazd do 

wszystkich nieruchomości. 

W obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny, dla których należałoby ująć zapisy uwzględniające 

potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. 

Potrzeby interesu publicznego uwzględniono przyjmując w zmianie planu zapisy pozwalające na optymalizację 

skutków finansowych uchwalenia zmiany planu, w szczególności w zakresie rozbudowy i budowy dróg oraz 

sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, których budowa i utrzymanie należy do zadań własnych gminy. 

W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych z sieci wodociągowej; 

2) odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacyjnej; 

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo, do studni chłonnych, 

 zbiorników retencyjnych lub do sieci kanalizacyjnej; 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej oraz energii promieniowania  

słonecznego, przy czym instalację ogniw fotowoltaicznych dopuszcza się wyłącznie na dachach  

budynków; 

5) zaopatrzenie w ciepło: ze źródeł ciepła o sprawności nie mniejszej niż 80%, opartych na 

 spalaniu paliw stałych, ciekłych i gazowych, a także ciepło wytworzone z energii elektrycznej 



 

 oraz energii odnawialnej (z wyjątkiem turbin wiatrowych); 

6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub instalacji zbiornikowych na gaz płynny 

 z pojedynczym zbiornikiem, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach 

 mieszkalnych jednorodzinnych; 

7) gospodarkę odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Udział społeczeństwa w pracach nad zmianą planu zapewniono zgodnie z przepisami art. 17 pkt 1, 9 i 11 

ustawy, poprzez: 

1) zapewnienie możliwości składania wniosków do projektu; 

2) wyłożenie projektu zmiany planu do publicznego wglądu,  

3) zorganizowanie w okresie wyłożenia projektu do publicznego wglądu dyskusji publicznej nad 

zawartymi w projekcie rozwiązaniami; 

4) wskazanie po okresie wyłożenia projektu do publicznego wglądu terminu składania uwag do 

projektu. 

Informacje o tych działaniach były przekazywane do publicznej wiadomości w sposób określony 

w przywołanych wcześniej przepisach ustawy, w tym także przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Dokumentacja prac planistycznych była dostępna do wglądu w celu zachowania jawności i przejrzystości 

procedur planistycznych. 

 

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 3 ustawy 

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy gmina ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób 

zagospodarowania i korzystania z terenu, waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci 

wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie 

jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Interes prywatny został 

uwzględniony w tym zakresie, w szczególności poprzez przeznaczenie pod zabudowę gruntów we władaniu osób 

fizycznych. Zabezpieczenie interesu publicznego polegało na zapewnieniu rezerwy terenu pod budowę 

elementów układu drogowego powiązanego z terenami dróg w otoczeniu terenu objętego zmianą planu. 

 

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 4 ustawy 

Dążono do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego, poprzez wykorzystanie do obsługi 

komunikacyjnej obszaru istniejących dróg publicznych przyległych do obszaru zmiany planu. Obszary te należy 

uznać za przygotowane w najwyższym stopniu do zabudowy, przez co rozumie się obszary charakteryzujące się 

dostępem do sieci komunikacyjnej oraz wyposażeniem w sieci wodociągowe, kanalizacyjne 

elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne. Lokalizacja nowej 

zabudowy nie będzie ograniczać możliwości przemieszczania się pieszych i rowerzystów w ramach istniejących 

ciągów komunikacyjnych w otoczeniu. 

 

Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 

Podejmując uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, Rada Miejska w Prószkowie dokonała analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do 

sporządzenia zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.  

Na działce nr 703/221 funkcjonuje zakład zajmujący się ubojem i przetwórstwem mięsnym, większość 

powierzchni działki zajmują budynki zakładu oraz nawierzchnie utwardzone. Udział powierzchni biologicznie 

czynnej w jej granicach szacuje się na 10%. Na podstawie dostępnych danych, zawartych w „Raporcie 

o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie budynków, 

w których zlokalizowany jest istniejący zakład zajmujący się ubojem i przetwórstwem mięsnym, 

zlokalizowanych w miejscowości Górki” (ECOPLAN Ryszard Kowalczyk, 2018) w zakładzie, po jego 

rozbudowie i modernizacji, prowadzona jest działalność związana z ubojem trzody chlewnej wraz z produkcją 



 

masarniczą w ilości: wielkość uboju – 60 sztuk /tydzień trzody chlewnej (240 szt./miesiąc), produkcja 

masarnicza – 60 szt. × 110 kg/szt. × 0,83*= 5,5 ton/tydzień gdzie: 0,83 – wskaźnik wydajności poubojowej świń 

(79,6%) powiększony o wykorzystywane w zakładzie jadalne uboczne surowce rzeźne. Z uzyskanego surowca 

rzeźnego około 65 % tj. ok. 3,5 ton w ciąg tygodnia stanowi mięso kulinarne, kierowane bezpośrednio do 

sprzedaży. W zakładzie zatrudnionych jest 11 osób pracujących przemiennie — przy uboju i obróbce 

poubojowej, w masami. Przed rozbudową było to 5 osób. 

Intencją zapisów zmiany  planu jest określenie dla przedmiotowego obszaru przeznaczenia terenu zgodnego z 

ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W 

zapisach studium obszar ten określono jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Oznacza to, zmianę 

dotychczasowego przeznaczenia tego terenu, na którym funkcjonuje zakład przetwórstwa mięsnego. Przyjęto 

założenie, że docelowym przeznaczeniem terenu obszaru objętego zmianą planu ma być zgodnie z zapisami 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określone jako zabudowa 

mieszkaniowo- usługowa.  

Niemniej dla zapewnienia możliwości funkcjonowania istniejącego zakładu produkcyjnego konieczne było 

wprowadzenie do uchwały przepisów, które zapewnią jego funkcjonowanie do czasu zmiany na docelowe 

przeznaczenie terenu. Umożliwiają to zapisy studium, zgodnie z którymi niezależnie od określonego 

przeznaczenia oraz określonego sposobu zagospodarowania na etapie sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się, w przypadku działek i budynków użytkowanych zgodnie z 

prawem oraz działek, w stosunku do których wydano ostateczne pozwolenia na budowę, ustalanie przeznaczenia 

oraz sposobu zagospodarowania innego niż określony w studium- zgodnego ze stanem faktycznym. 

Dla zapewnienia zmiany dotychczasowego przeznaczenia ternu na docelowe w przepisach uchwały określono 

termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu na dzień 31 grudnia 2072 r. 

Stwierdza się, że przewidywane rozwiązania planu będą zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przyjętego uchwałą nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w 

Prószkowie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Prószków. Ustalenia planu są zgodne z treścią analizy aktualności studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, 

przyjętą uchwałą nr XLIII/390/2018 z dnia 28 września 2018 r. 

Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy 

Analizę wpływu ustaleń planu na finanse publiczne, w tym budżet gminy przeprowadzono w toku sporządzania 

prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu, wykonanej na podstawie przepisu 

art. 17 pkt 5 ustawy. Zgodnie z wynikami prognozy bilans wydatków i dochodów gminy z tytułu realizacji 

miejscowego zmiany planu może być dodatni, pod warunkiem uzyskania maksymalnego dochodu z tytułu 

podatków od nieruchomości. Na skutek uchwalenia zmiany planu nie wystąpi wzrost wartości nieruchomości w 

jego granicach, zakłada się więc, że nie wystąpią wpływy z tytułu opłaty planistycznej i opłat adiacenckich. 

 

Przebieg prac planistycznych 

Procedurę sporządzania zmiany planu przeprowadzono wg przepisów przywoływanej na wstępie ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1) ogłoszono i obwieszczono o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

planu oraz zawiadomiono organy i instytucje uprawnione do opiniowania i uzgadniania projektu, 

2) w wyniku tych publikacji i zawiadomień zostały wniesione wnioski do planu, 

3) wskazania zawarte w odpowiedziach na zawiadomienia i wnioskach zostały wykorzystane 

 w opracowywaniu, 

4) projekt planu (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko), dostosowany do wymagań 

 ustawy, rozporządzeń wykonawczych i przepisów odrębnych, został poddany opiniowaniu 

 i uzgadnianiu; 



 

5) projekt zmiany planu był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 30 czerwca 2022 r. do 22 

lipca 2022 r., termin na składanie uwag do projektu określono na dzień 8 sierpnia 2022 r. 

W terminie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu zawiadomiono o możliwości zapoznania 

się z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu zmiany planu, uzyskanymi w toku prac nad projektem 

uzgodnieniami, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do wymienionego dokumentu. 

 

Wytyczne wynikające z przepisów art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008   r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko 

W przyjętym do uchwalenia projekcie uwzględniono wytyczne wynikające z przepisów art. 55 ust. 1 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2373): 

1) ustalenia prognozy oddziaływania ustaleń planu na środowisko; 

2) opinie organów: 

a) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Opolu, 

b) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

                                                                Druk nr 344 

Projekt z dnia 22.09.2022 r. 
 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice 

Wielkie (dla części ulicy Opolskiej) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503), w związku z uchwałą Nr XXXIV/248/2021 Rady 

Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie (dla części ulicy Opolskiej), Rada 

Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

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

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków”, uchwalonego 

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

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie  

przyjętego uchwałą Nr XXX/276/2001 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 30 sierpnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 2001 r. Nr 87 poz. 716), zwaną dalej zmianą planu. 

3. Granice terenu objętego zmianą planu określone są na rysunku w skali 1:2000, stanowiącym załącznik nr 

1 do niniejszej uchwały, zwanym dalej rysunkiem zmiany planu. 

4. Integralną częścią uchwały są: 

1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu; 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu 

w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu; 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

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

z przepisami o finansach publicznych, 

4) załącznik nr 4 – dane przestrzenne dla aktu planowania w postaci cyfrowej, o których mowa w art. 67a 

ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 2. Na rysunkach zmiany planu obowiązującymi ustaleniami są: 

1) granica terenu objętego zmianą planu; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) symbol określający przeznaczenie terenu; 

4) strefa 50 m od cmentarza; 

5) Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP 333 Zbiornik Opole – Zawadzkie, GZWP 335 Zbiornik 

Krapkowice – Strzelce Opolskie, GZWP 336 Niecka Opolska (cały obszar objęty zmianą planu). 

§ 3. 1. W uchwale Nr XXX/276/2001 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 



 

„2. Obszar planu od zachodu wyznacza droga krajowa Opole - Pszczyna, od północy granica 

administracyjna wsi Zimnice Wielkie i droga wojewódzka relacji Zimnice Małe - Komprachcice, od 

wschodu - tereny taśmociągu przesyłowego Folwark - Chorula, od południa granica zainwestowania wsi 

Zimnice Wielkie”; 

2) § 5 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. tereny komunikacji i urządzeń do obsługi ruchu - KGP, KL, KD, KW, KX, KP, KDG, KDD,”; 

3) po § 9 dopisuje się § 9a, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 9a. 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 1MN są następujące: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) uzupełniające przeznaczenie terenu: 

a) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, 

b) urządzenia budowlane, 

c) zieleń. 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) dopuszczalna zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, 

b) dopuszcza się budowę nowych budynków mieszkalnych wraz z budynkami, budowlami 

i urządzeniami towarzyszącymi, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych, 

d) obsługa komunikacyjna z drogi 1KDD. 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) nakaz zachowania standardów akustycznych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

b) z uwagi na położenie w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 335 Zbiornik 

Krapkowice – Strzelce Opolskie, GZWP 333 Zbiornik Opole – Zawadzkie oraz GZWP 336 Niecka 

Opolska wymagających szczególnej ochrony zasobów wodnych i podlegających ochronie w zakresie 

wynikającym z ustaleń niniejszego planu – zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków 

do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych; 

5) zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) w przypadku dokonania niespodziewanych odkryć archeologicznych podczas wykonywania prac 

ziemnych należy podjąć odpowiednie działania zgodnie z przepisami odrębnymi. 

6) zasady zabudowy oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 

- powierzchnia zabudowy – do 40%, 

- powierzchnia biologicznie czynna – minimum 35%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny 0,1; maksymalny 1,0; 

b) dla budynku mieszkalnego ustala się: 

- wysokość budynku – do dwóch kondygnacji nadziemnych, wysokość kalenicy budynku od 5 m do 

10 m, 

- szerokość elewacji frontowej – od 8 do 20 m, 

- dachy główne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 30-45o, kryte dachówką 

ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym imitującym dachówkę w kolorach ceglastych, 

czerwieni, grafitu, czerni, brązu i szarości,  

- usytuowanie głównej kalenicy dachu równolegle lub prostopadle do jednej z granic działki, 



 

- dopuszczalne doświetlenia poddaszy oknami w ścianach szczytowych, oknami połaciowymi lub 

oknami w lukarnach, 

- dopuszcza się w części przybudowanej (salon, garaż, ganek, wiata) do budynku mieszkalnego dach 

płaski lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 0-12o, część ta nie może wynosić więcej niż 30% 

powierzchni zabudowy budynku, 

- kolorystyka budynków tynkowanych w kolorach piaskowych, kremowych, białych, szarych, 

beżach lub ceglastych; 

c) dla pozostałych budynków i budowli ustala się: 

- wysokość zabudowy: jedna kondygnacja nadziemna z dopuszczeniem drugiej jako poddasze 

użytkowe lub nieużytkowe, wysokość kalenicy budynku do 9 m, 

- dachy płaskie, jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 0-12o lub dwuspadowe o kącie 

nachylenia 25-45o, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym imitującym 

dachówkę w kolorach ceglastych, czerwieni, grafitu, czerni, brązu i szarości, dla dachu płaskiego 

rodzaju pokrycia nie ustala się, 

- usytuowanie głównej kalenicy dachu równolegle lub prostopadle do jednej z granic działki, 

- szerokość elewacji frontowej – nie więcej niż 10 m; 

- kolorystyka budynków tynkowanych w kolorach piaskowych, kremowych, białych, szarych, 

beżach lub ceglastych; 

d) miejsca parkingowe – nie mniej niż 2 stanowiska postojowe dla samochodów w miejscu 

wydzielonym i zagospodarowanym odpowiednio na ten cel lub w pomieszczeniach garażowych. 

7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej na 1 a; 

b) ustala się minimalną szerokość frontów działek budowlanych – 10 m; 

c) nakazuje się zachowanie kąta 90o dla nachylenia granic wydzielanych działek budowlanych 

w stosunku do frontu działki, z dopuszczalną tolerancją ±15o; 

d) dopuszcza się wydzielanie działek o parametrach mniejszych niż wymienione powyżej na cele 

infrastruktury technicznej, dojazdu i w przypadku regulacji granic nieruchomości. 

8) ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 1%.”; 

4) po § 13 dopisuje się § 13a, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 13a. 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 1ZP są następujące: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni parkowej; 

2) uzupełniające przeznaczenie terenu: 

a) obiekty infrastruktury technicznej, 

b) ścieżki piesze i rowerowe, 

c) place zabaw, boiska i terenowe urządzenia sportowe. 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych, 

b) obsługa komunikacyjna z drogi 1KDD. 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 



 

a) z uwagi na położenie w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 335 Zbiornik 

Krapkowice – Strzelce Opolskie, GZWP 333 Zbiornik Opole – Zawadzkie oraz GZWP 336 Niecka 

Opolska wymagających szczególnej ochrony zasobów wodnych i podlegających ochronie w zakresie 

wynikającym z ustaleń niniejszego planu – zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków 

do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych; 

5) zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) w przypadku dokonania niespodziewanych odkryć archeologicznych podczas wykonywania prac 

ziemnych należy podjąć odpowiednie działania zgodnie z przepisami odrębnymi. 

6) zasady zabudowy oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 

- powierzchnia zabudowy – do 20%, 

- powierzchnia biologicznie czynna – minimum 60%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny 0,001; maksymalny 0,2; 

b) dla budynków i budowli ustala się: 

- wysokość zabudowy: jedna kondygnacja nadziemna, wysokość do 6 m, 

- dachy dowolne, 

- usytuowanie głównej kalenicy dachu: dowolna, 

- szerokość elewacji frontowej – nie więcej niż 6 m; 

c) miejsca parkingowe – nie wymaga ustalenia. 

7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się wydzielenia działek na cele infrastruktury technicznej, dojazdu i w przypadku regulacji 

granic nieruchomości; 

b) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej na 0,1 a, 

c) ustala się minimalną szerokość frontów działek budowlanych – 5 m; 

d) nakazuje się zachowanie kąta 90o dla nachylenia granic wydzielanych działek budowlanych 

w stosunku do frontu działki, z dopuszczalną tolerancją ±45o; 

8) ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 1%.”; 

5) w § 16 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. KDG - droga wojewódzka nr 415 relacji Zimnice Wielkie - Krapkowice, klasy G - główna, 

o wymaganej, minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających - 20 m, w granicach planu znajduje się 

odcinek długości 2,2 km w ciągu ul. Opolskiej o szerokości w dotychczasowych i przyjętych w planie 

liniach rozgraniczających.”; 

6) po § 16 dopisuje się § 16a i § 16b, które otrzymują brzmienie: 

„§ 16a. 1. Ustala się tereny dróg publicznych głównych, oznaczone na rysunku planu symbolem 1KDG 

dla których obowiązuje przeznaczenie: 

1) podstawowe – wydzielone pasy terenu przeznaczone do ruchu lub postoju pojazdów i ruchu pieszych, 

w tym: jezdnie, skrzyżowania, ronda, obiekty inżynierskie, place, place do nawracania, zatoki, chodniki 

i ścieżki rowerowe; 

2) uzupełniające – urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz zieleń. 

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem zmiany planu; 

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej; 



 

3) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych innych niż związanych z infrastrukturą techniczną lub 

drogową; 

4) w przypadku realizacji miejsc postojowych uwzględnić miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. Stawka procentowa stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, 

nie wymaga ustalenia. 

§ 16b. 1. Ustala się tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem 

1KDD dla których obowiązuje przeznaczenie: 

1) podstawowe – wydzielone pasy terenu przeznaczone do ruchu lub postoju pojazdów i ruchu pieszych, 

w tym: jezdnie, skrzyżowania, ronda, obiekty inżynierskie, place, place do nawracania, zatoki, chodniki 

i ścieżki rowerowe, zbiorniki pożarowe; 

2) uzupełniające – urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz zieleń. 

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej; 

3) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych innych niż związanych z infrastrukturą techniczną lub 

drogową; 

4) w przypadku realizacji miejsc postojowych uwzględnić miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi. 3. Stawka procentowa stanowiącą 

podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, nie wymaga ustalenia.”. 

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

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

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

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

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

 

 

 

    Radca prawny 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

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

Zalacznik1.pdf 

Załącznik graficzny znajduje się w osobnym pliku.   

file:///C:/Users/a.wrzesniewski/Desktop/Rada%20VIII%20kadencji/XLVIII/Zalacznik1.pdf


 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

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

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu w trakcie 

wyłożenia do publicznego wglądu 

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

przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) Rada Miejska w Prószkowie rozstrzyga, co następuje: 

1) Biorąc pod uwagę stanowisko Burmistrza Prószkowa o niezgłoszeniu uwag do projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie (dla części ulicy Opolskiej), nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia.



 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

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

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 

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

z przepisami o finansach publicznych 

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

(tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz w związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie (dla części ulicy Opolskiej), Rada Miejska w Prószkowie 

rozstrzyga, co następuje: 

1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewiduje się następujące 

inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji i inżynierii, które należą do zadań własnych gminy: 

1) przebudowa drogi 1KDD; 

2) budowa nowych i przebudowa istniejących sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz 

oświetlenia. 

2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej: 

1) zadania w zakresie realizacji dróg publicznych oraz wewnętrznych przewidzianych w planie prowadzić będą 

właściwe jednostki gminne; 

2) zadania w zakresie infrastruktury technicznej będą prowadzić właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji, 

których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oświetleniowej. 

3. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji: 

1) określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad 

przyjętych przy konstruowaniu programów inwestycyjnych i rozwojowych gminy Prószków; 

2) inwestycje mogą być wykonywane etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na ich 

realizację. 

4. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków 

zewnętrznych.



 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

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

Zalacznik4.gml 

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę
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Uzasadnienie 

Realizując zadania przydzielone jednostkom samorządu terytorialnego w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 r. poz. 503), polegające na ustalaniu 

przeznaczenia terenów oraz określaniu sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, Rada Miejska 

w Prószkowie podjęła uchwałę nr XXXIV/248/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie (dla części 

ulicy Opolskiej). Procedura planistyczna prowadzona była w myśl przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prace poprzedzono sporządzeniem analizy zasadności 

przystąpienia do sporządzenia w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Plan miejscowy opracowano w celu uporządkowania istniejącego i projektowanego zagospodarowania 

terenów, w tym rozwoju funkcji mieszkaniowych i rolniczych z uwzględnieniem wymogów ochrony 

środowiska, przyrody, krajobrazu, walorów kulturowych i zabytków oraz sąsiedztwa. 

Obszar objęty opracowaniem obejmuje jedną lokalizację przestrzenną w obszarze obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, przyjętym uchwałą Nr 

XXX/276/2001 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 30 sierpnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2001 r. 

Nr 87 poz. 716). 

Do zmiany planu przystąpiono w związku z wnioskiem Gminy Prószków, w celu dostosowania 

istniejącego układu komunikacyjnego w miejscowości Zimnice Wielkie do stanu faktycznego. Obowiązujący 

plan błędnie określał ul. Opolską w Zimnicach Wielkich jako drogę powiatową. W niniejszej zmianie planu 

określono drogę jako wojewódzką nr 415 relacji Zimnice Wielkie – Krapkowice, a także wydzielono 

publiczną drogę gminną nr 104904 O oraz fragmenty działek zagospodarowane obecnie jako nie drogowe 

(teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren zieleni parkowej). 

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

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Opolu, pomniejszonej na potrzeby 

opracowania planu do skali 1:2000. Skalę taką przyjęto ze względu na duży obszar opracowania i zarazem 

małą różnorodność w przeznaczeniu funkcjonalnym terenów (wyznaczono tylko 4 funkcje terenów, w tym 

dwie kategorie dróg). Jest ona wystarczająca dla prawidłowego odczytania ustaleń rysunku planu i nie 

spowoduje kłopotów w interpretacji. 

Prace nad projektem zmiany planu rozpoczęto w dniu 16 listopada 2021 r. ogłaszając i obwieszczając 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W trakcie 

procedury planistycznej do projektu planu nie wpłynęły wnioski od osób indywidualnych, zgłoszone zostały 

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 

z 2022 r. poz. 1029.), Burmistrz Prószkowa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, o uzgodnienie zakresu 

i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, a także 

zapewnił udział społeczeństwa w opracowaniu dokumentu zgodnie z wymogami art. 39 ww. ustawy. 

Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko była sporządzona w pełnym zakresie, określonym 

w art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy, równolegle z projektem planu. W prognozie 

nie zaproponowano rozwiązań alternatywnych w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie planu, 

ponieważ projekt planu porządkuje przeznaczenie i warunki zabudowy terenów już objętych miejscowym 

planem. W prognozie stwierdzono ponadto, że realizacja ustaleń projektu planu nie stoi w sprzeczności 

z celami i politykami ochrony środowiska i przyrody realizowanymi na szczeblu międzynarodowym, 

krajowym i regionalnym. Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe 

oraz pozytywne i negatywne, nie będą miały wpływu na cele i przedmiot ochrony obszarów objętych ochroną 

na podstawie art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w szczególności na obszary Natura 

2000. Projekt planu nie wymagał przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania 

na środowisko. 



 

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

uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia organów i instytucji. 

W okresie od 17.05.2022 r. do 15.06.2022 r. Burmistrz Prószkowa wyłożył projekt zmiany planu do 

publicznego wglądu, na dzień 08.06.2022 r. wyznaczono termin dyskusji publicznej nad rozwiązaniami 

przyjętym w projekcie planu, a uwagi można było wnosić do dnia 01.07.2022 r. Do projektu zmiany planu 

wpłynęły / nie wpłynęły uwagi. 

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

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

w pracach nad projektem zmiany planu poprzez ogłoszenia i obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia 

projektu planu i zbieraniu wniosków, o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu i zbieraniu 

uwag, w tym także przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także opublikowano projekt planu 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków. 

Projekt planu nie wymagał uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub 

nieleśne. 

W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie (dla 

części ulicy Opolskiej) (w połączeniu z planem podstawowym) uwzględniono wymagania określone 

w art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. 

zapewniono: 

1) rozwiązania gwarantujące ład przestrzenny oraz ochronę i kształtowanie walorów architektoniczno-

krajobrazowych poprzez ustalenie linii zabudowy oraz szczegółowych parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, w tym: wysokości zabudowy, minimalnego udziału 

powierzchni biologicznie czynnej, intensywności zabudowy dla istniejącej oraz nowoprojektowanej 

zabudowy; 

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

rozwiązań przestrzennych, technicznych, technologicznych i organizacyjnych minimalizujących negatywne 

oddziaływanie na środowisko, zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi, odprowadzania 

ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, zaopatrzenia w wodę pitną z sieci wodociągowej, nakazu 

zachowania odpowiednich dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku; 

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

archeologicznej; 

4) ochronę zdrowia, bezpieczeństwa ludzi i mienia; 

5) potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez nakaz wyznaczenia na poszczególnych terenach 

odpowiedniej liczby miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową; 

6) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa zrealizowano poprzez zawiadomienie o przystąpieniu do 

planu oraz przesłanie do uzgodnienia projektu planu do właściwych organów wojskowych (Wojewódzki 

Sztab Wojskowy), ochrony granic (Śląski Oddział Straży Granicznej) oraz bezpieczeństwa państwa (ABW); 

ww. organy uzgodniły projekt planu bez uwag, co oznacza, że spełnia on wymogi obronności 

i bezpieczeństwa państwa; 

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

terenu i charakter planu, poprzez uwzględnienie wniosków złożonych do planu miejscowego przez właściwe 

instytucje i organy; 

8) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej poprzez dopuszczenie robót budowlanych 

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

z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci; 

9) ochronę prawa własności poprzez zachowanie istniejącego sposobu użytkowania i zagospodarowania 

terenów zabudowanych oraz wykorzystanie ich zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, a także 

poprzez ograniczenie potencjalnych oddziaływań nieruchomości na tereny sąsiednie; 

10) racjonalne równoważenie nadrzędnego interesu publicznego z interesami podmiotów gospodarczych, 

umożliwiając rozwój i osiąganie korzyści z działalności gospodarczej i realizacji jednostkowych 



 

indywidualnych potrzeb, wykluczono lub ograniczono konflikty przestrzenne oraz zapewniono warunki 

ochrony środowiska, zdrowia publicznego i dziedzictwa kulturowego; 

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

ludności, usług i gospodarki; 

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

13) w planie podstawowym uwzględniono zasady uniwersalnego projektowania poprzez wprowadzenie 

ułatwień dla osób niepełnosprawnych. 

Odniesiono się również do podstawowych kwestii wymaganych dla zakresu planu miejscowego, tj. 

określono: 

1) przeznaczenie terenów; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

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

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych; 

5) zasady kształtowania zabudowy; 

6) ustalenia dot. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustanowionych na podstawie odrębnych przepisów; 

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

miejscowym; 

8) ustalenia dot. szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy; 

9) ustalenia szczegółowe w tym wskaźniki zagospodarowania terenu; 

10) stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Kwestie związane z ustaleniami dot. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznych, zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, zasad 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, wynikają z planu podstawowego. 

W zmianie planu nie określono terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, terenów 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych, dóbr kultury współczesnej oraz 

granic terenów zamkniętych i granic stref ochronnych terenów zamkniętych, ponieważ takie obszary, obiekty 

i tereny nie występują na obszarze objętym zmianą planu 

Ustalenia ujęte w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie naruszają ustaleń 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków”, uchwalonego 

uchwałą Nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 maja 2019 r. oraz są zgodne z wynikami 

„Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Prószków” przyjętej uchwałą Nr XLIII/390/2018 Rady 

Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 września 2018 r. 

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

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

gminy, będzie neutralne pod względem dochodów gminy ze względu na brak wprowadzenia nowych zadań 

własnych. 

 

 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

                                                                Druk nr 345 

Projekt z dnia 22.09.2022 r. 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Prószków 

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

przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz w związku z Uchwałą nr XLIV/399/2018 Rady 

Miejskiej w Prószkowie z 17 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

§ 1. Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków 

nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków 

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

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

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

z 2018 r. poz. 2191 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1. W §3 ust. 1, pkt 5, lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) od 1U do 18U – tereny zabudowy usługowej,”.. 

2. W §20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku zmiany 

planu symbolami 1U do 18U, dla których obowiązuje przeznaczenie:”. 

3. W §20 ust. 1: 

a) pkt. 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) dla terenów od 3U do 18U – usługi z wyłączeniem stacji paliw,”,, 

b) pkt. 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) dla terenów 11U, 13U, 14U, 15U, 18U – mieszkania,”.. 

4. W §20 ust. 2: 

a) pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) minimalna: 0,8 dla terenów 1U do 13U oraz 0,01 dla terenów 15U do 18U”,, 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,8 dla terenów 1U do 13U oraz 0,7 dla terenów 15U do 18U”,, 

c) pkt. 6 otrzymuje brzmienie: „na terenach od 1U do 3U, 5U, od 7U do 10U, 12U, 14U, 18U:”. 

5. W §20 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Na terenach oznaczonych symbolami: od 4U do 14U, 17U, 18U (w 

granicach określonych na rysunku planu) obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w strefie ochrony 

historycznie ukształtowanych układów przestrzennych miejscowości, o której mowa w §7 ust. 3 oraz w strefie 

ochrony archeologicznej, o której mowa w §7 ust. 7.”. 

6. W §20 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Na terenach oznaczonych symbolami: 1U, 4U, od 12U do 16U, 18U 

obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory 

Niemodlińskie”, o których mowa w §10 pkt. 1.”. 

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

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



 

§ 4. Załącznikami do niniejszej uchwały stanowiącymi jej integralną część są: 

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

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich 

finansowania; 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany 

planu; 

4) załącznik nr 4 – dane przestrzenne dla aktu planowania w postaci cyfrowej, o których mowa w art. 67a 

ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, utworzone dla 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków. 

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

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

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

 

  

    Radca prawny 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

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

Zalacznik1.pdf 

Załącznik nr 1 znajduje się  w  osobnym  pliku.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

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

ROZSTRZYGNIĘCIE 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

 

w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz w związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Prószków, Rada Miejska w Prószkowie rozstrzyga, co następuje: 

W zakresie należącym do zadań własnych gminy nie zapisano w planie żadnych inwestycji 

infrastrukturalnych.



 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

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

ROZSTRZYGNIĘCIE 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Prószków 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 503) biorąc pod uwagę stanowisko Burmistrza, Rada Miejska w Prószkowie rozstrzyga, 

co następuje: 

W wyniku wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Prószków do publicznego wglądu w dniach od 11 maja 2022 r. do 17 czerwca 2022 r. oraz w okresie 

przeznaczonym na zbieranie uwag wyznaczonym do 4 lipca 2022 r. nie wpłynęła żadna uwaga. W związku z tym 

brak przedmiotu rozstrzygnięcia, tj. listy nieuwzględnionych uwag, o której mowa w art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), uniemożliwia 

rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.



 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

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

Zalacznik4.gml 

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po 

kliknięciu w ikonę

file:///C:/Users/a.wrzesniewski/Desktop/Rada%20VIII%20kadencji/XLVIII/Zalacznik4.gml


 

 

UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Prószków 

1. Stan faktyczny  

Realizując zadania przydzielone jednostkom samorządu terytorialnego w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), polegające na ustalaniu 

przeznaczenia terenów oraz określaniu sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, Rada Miejska w Prószkowie 

podjęła Uchwałę nr XLIV/399/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków. 

Bezpośrednią przyczyną podjęcia uchwały inicjującej była konieczność przeanalizowania złożonego 

wniosku o zmianę planu miejscowego oraz umożliwienie rozwoju funkcji usługowej w Prószkowie. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków jest dokumentem 

definiującym prawo miejscowe w zakresie polityki przestrzennej dla obszaru w granicach oznaczonych na rysunku 

zmiany planu, w miejscowości Prószków, w rejonie ulicy Ignacego Daszyńskiego. 

Obszar objęty opracowaniem zmiany planu zajmuje powierzchnię około 4,7 ha. Teren częściowo jest 

zainwestowany. W granicy opracowania znajduje się zabudowa usługowa (budynek hotelu). Obszar znajduje się w 

centrum miejscowości i przylega do ul. I. Daszyńskiego, gdzie dominuje funkcja mieszkaniowa i usługowa. Część 

obszaru opracowania stanowią tereny zieleni. W sąsiedztwie obszaru opracowania znajduje się cmentarz. 

Obszar opracowania znajduje się w całości w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory 

Niemodlińskie” oraz w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 „Krapkowice – Strzelce 

Opolskie”, w granicach których obowiązują przepisy odrębne. 

Obsługę komunikacyjną zapewnia droga wojewódzka nr 429 (ul. Ignacego Daszyńskiego) oraz ul. Osiedle 

Leśne. Tereny przyległe do obszaru objętego opracowaniem stanowią od północy: zabudowa usługowa i 

mieszkaniowa oraz cmentarz, od wschodu: zabudowa mieszkaniowa oraz tereny zieleni, od zachodu: zabudowa 

mieszkaniowa oraz usługowa, natomiast od południa: zabudowa mieszkaniowa oraz tereny sportu i rekreacji. 

W skład struktury własnościowej wchodzą głównie grunty należące do spółki prawa handlowego oraz Skarbu 

Państwa (Lasów Państwowych). 

W dniu 10.03.2021 r. Wojewoda Opolski opublikował Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IN.I.743.81.2020.KM 

Wojewody Opolskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVIII/195/2020 

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków, dostosowano zapisy projektu ww. miejscowego planu do 

zarzutów Wojewody oraz zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, sporządzono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków 

zawierający część tekstową i graficzną wraz z niniejszym uzasadnieniem. W toku procedury zmiany niniejszego 

mpzp zmieniona została Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenie ministra 

infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Niniejszy plan sporządzony został w oparciu o  przepisy dotychczasowe 

obowiązujące do 24 grudnia 2021 r. – dnia wejścia w życie rozporządzenia ministra rozwoju i technologii z dnia 17 

grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

ponieważ art. 85 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz 

z §12 ust. 1 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczają stosowanie przepisów dotychczasowych 

dla projektów miejscowych planów sporządzanych lub zmienianych na podstawie uchwały o przystąpieniu do 

sporządzania lub zmiany planu miejscowego podjętej przed dniem 24 grudnia 2021 r. Uchwała o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu miasta Prószków została podjęta 17 października 2018 r.  

Jednakże odnosząc się do Rozstrzygnięcia Nadzorczego NR IN.I.743.81.2020.KM Wojewody Opolskiego z dnia 31 

grudnia 2020 r; zarzutu nr 2: „art. 67a ust. 2 pkt 3 w związku z art. 67a ust. 5 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym poprzez uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego bez załącznika do uchwały, który stanowi zbiór danych przestrzennych”, dołączamy zbiór danych 

przestrzennych.  

Załącznikami do przedmiotowej uchwały są: 

− rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków w skali 1:1000, 

stanowiący załącznik nr 1, 



 

− rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu 

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

stanowiące załącznik nr 2, 

− rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiące załącznik nr 3, 

− dane przestrzenne, załącznik nr 4. 

Tekst oraz rysunek planu zawierają obowiązkowy zakres ustaleń wynikający z art. 15 ust. 2 ustawy 

odnoszący się m.in. do przeznaczenia terenu, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania 

terenu, zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zasad zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, zasad ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego, zasad obsługi komunikacyjnej, zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury, zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości. 

2. Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym  

Na przedmiotowym terenie obowiązuje zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Prószków (Uchwała nr XL/368/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. Dotychczas na jego 

podstawie były wydawane decyzje administracyjne (w tym o pozwoleniu na budowę). 

Projekt planu miejscowego zmienia ustalenia dotychczas obowiązującego planu miejscowego w zakresie 

zmiany przeznaczenia niewielkiego fragmentu w zachodniej części obszaru opracowania z terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny zabudowy usługowej oraz zmianie ulega w tym samym rejonie przebieg 

nieprzekraczalnej linii zabudowy. Zapisy w pozostałej części obszaru opracowania kontynuują ustalenia z dotychczas 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Sposób realizacji wymogów wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków została opracowana na 

podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zapisy planu 

uwzględniają wymogi art. 1 ustawy, które odnoszą się do zasad kształtowania polityki przestrzennej, przeznaczania 

terenów na określone cele oraz ustalania zasad zagospodarowania i zabudowy przyjmując ład przestrzenny i 

zrównoważony rozwój za podstawę tych działań. 

Obowiązki określone w art. 1 ust. 2 realizuje się poprzez szereg ustaleń szczegółowych dopasowanych do 

poszczególnych terenów. Artykuł 2 ustawy koresponduje z art. 15, stąd określając przeznaczenie terenów spełnia się 

obowiązki dotyczące kształtowania ładu przestrzennego, walorów ekonomicznych przestrzeni, prawa własności, 

potrzeb interesu publicznego czy też potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej. 

Tekst oraz rysunek planu zawierają obowiązkowy zakres ustaleń wynikający z art. 15 ust. 2 w/w ustawy 

odnoszący się m.in. do przeznaczenia terenu, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania 

terenu, zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zasad zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, zasad ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego, zasad obsługi komunikacyjnej, zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury, zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości. Dodać należy, iż przedmiotowy 

projekt planu kontynuuje główne założenia projektowe wcześniej opracowanych dokumentów w zakresie m.in. 

przeznaczenia terenu oraz zasad funkcjonowania obszaru. 

W granicach opracowania projektu planu miejscowego nie występują tereny podlegające ochronie na 

podstawie przepisów odrębnych tj. tereny górnicze oraz obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. Obszar 

położony jest natomiast w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”. Obszar objęty 

projektem planu miejscowego sąsiaduje z drogą wojewódzką nr 429. Ponadto cały obszar objęty projektem planu 

znajduje się w granicach strefy ochrony archeologicznej, granicy strefy historycznie ukształtowanych układów 

przestrzennych miejscowości oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 Krapkowice – Strzelce 

Opolskie. 

Obowiązują stawki procentowe z Uchwały zmienianej. 

Rysunek planu stanowi integralną część uchwały, celem ułatwienia posługiwania się rysunkiem planu 

umieszczono wymiarowanie. 

4. Zgodność z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Prószkowa 

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Prószków przeprowadzana jest systematycznie, zgodnie z 

zapisami ustawy, co najmniej raz w czasie trwania kadencji Rady Miejskiej w Prószkowie. Ostatnio opracowany 



 

dokument był przyjęty Uchwałą nr XLIII/390/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 września 2018 r. W 

dokumencie tym wskazano, że obowiązujący plan miejscowy dla obszaru objętego opracowaniem (tj. Zmiana 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, przyjęty uchwałą nr XL/368/2018 Rady 

Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. jest aktualny. W Ocenie aktualności uznano również, że Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków (uchwała nr III/13/2014 Rady 

Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r.) jest dokumentem częściowo nieaktualnym, ponieważ z dniem 1 

stycznia 2017 r. w wyniku powiększenia Opola (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 

r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany 

nazwy gminy: Dz. U. z 2016 r. poz. 1134), Gmina Prószków utraciła tereny sołectwa Winów, co spowodowało 

częściową nieaktualność Studium. 

Na podstawie ww. oceny aktualności uchwalono nowe Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków, przyjęte Uchwałą nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 27 maja 2019 r. Studium dla obszaru objętego projektem planu miejscowego wskazuje usługi jako kierunek 

zagospodarowania. 

Rozwiązania przyjęte w projekcie planu miejscowego nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wypełnia zakazy, nakazy oraz uwzględnia postulaty zawarte w Studium. 

5. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne  

Nadrzędnym celem uchwalenia planu miejscowego jest wprowadzenie ładu przestrzennego i takie 

zagospodarowanie terenu, które zgodne jest z zasadami zrównoważonego rozwoju. Teren opracowania jest 

częściowo zagospodarowany, aktualizacja zapisów planu oraz uwzględnienie złożonych wniosków pozwoli na 

kontrolowane uzupełnianie zabudowy i prawidłowe zagospodarowanie terenów oraz przekształcenia niektórych 

terenów. Będzie to sprzyjać wieloaspektowemu rozwojowi miasta i gminy. 

Z uwagi na charakter zmiany niniejszego planu miejscowego tj. zmiany stanowiącej niewielką modyfikację 

przyjętego już planu miejscowego odstąpiono od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

(pismo NZ.4311.4.18.2019.EK Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 23.12.2019 r. 

oraz pismo WOOŚ.411.3.15.2019.ER Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13.01.2020 r. 

w sprawie możliwości odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków). 

Zgodnie z art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

opracowana została prognoza skutków finansowych. Przewiduje się, że uchwalenie niniejszego planu może rodzić 

skutki finansowe, a wśród nich te, które należą do zadań własnych gminy oraz takie, które nie będą leżały po stronie 

gminy. Nie przewiduje się kosztów związanych z realizacją zadań własnych gminy tj. wydatków związanych z 

realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej – oświetlenia czy budowy i przebudowy układu 

komunikacyjnego.  

Ustalenia planu miejscowego z chwilą wejścia w życie stają się powszechnie obowiązujące na jego obszarze. 

Plan jest podstawą do wydawania decyzji administracyjnych (w tym pozwoleń na budowę). Dodatkowo analizując 

skutki uchwalenia planu należy podkreślić, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym wszystkie tereny mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu 

ich zagospodarowania zgodnie z tym planem. 

6. Źródła finansowania 

W zakresie należącym do zadań własnych gminy nie zapisano w planie żadnych inwestycji 

infrastrukturalnych. 

7. Wyniki przeprowadzonych badań i konsultacji oraz informacja o opiniach i uzgodnieniach 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowywany jest zgodnie z 

wymogami określonymi w art. 17 ustawy. Jego procedurę można śledzić na bieżąco, zapoznając się z dokumentami 

zarówno w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, jak i poprzez Biuletyn Informacji Publicznej. Wnioski do 

projektu planu składano od 4 do 24 lutego 2020 r. 

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna dwukrotnie zaopiniowała projekt zmiany planu 

pozytywnie. Po przeanalizowaniu przekazanych uwag dokonano nieznacznych korekt projektu zmiany planu 

miejscowego. 

Projekt zmiany miejscowego planu uzgodniono i zaopiniowano zgodnie z art. 17 pkt 6 ustawy w niezbędnym 

zakresie. Nie otrzymano negatywnej opinii lub negatywnego uzgodnienia w toku postępowania. Po otrzymaniu 



 

Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Opolskiego powtórzono procedurę opiniowania i uzgadniania mpzp, 

dodając do instytucji uzgadniających Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz Zarząd Powiatu Opolskiego. Nie 

otrzymano negatywnej opinii lub negatywnego uzgodnienia w toku ponownego postępowania. 

Projekt zmiany miejscowego planu wyłożono do publicznego wglądu w dniach od 16.09.2022r.  

do 16.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Prószkowie. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami planu miejscowego 

rozwiązaniami odbyła się 23 września 2020 r. Do projektu zmiany mpzp nie wpłynęła żadna uwaga. Termin składania 

uwag upłynął 2 listopada 2020 r. Ponownie projekt zmiany miejscowego planu wyłożono do publicznego wglądu w 

dniach od 11.05.2022 r. do 17.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany 

planu odbyła się 25.06.2022 r. Do projektu zmiany niniejszego mpzp nie wypłynęła żadna uwaga. Termin składania 

uwag upłynął 25.07.2022 r.  

Uchwałę podejmuje się na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o  samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), po stwierdzeniu 

nienaruszalności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków. 

 

8. Objaśnienia 

Ustalając przeznaczenia poszczególnych terenów oraz sposoby ich zagospodarowania przeanalizowano dokładnie 

wszelkie uwarunkowania i możliwości ważąc przede wszystkim interes publiczny z interesami właścicieli i 

użytkowników wieczystych poszczególnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  
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UCHWAŁA Nr        /        /2022 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia [DATA] 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład 

aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na  przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Opole 

oraz ich aktualizacji w przypadku wystąpienia takiej konieczności w wyniku przeprowadzonego przeglądu 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

2022 poz. 559, ze zm.) w związku z art. 87 ust. 2 i 3 oraz art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233, ze zm.), oraz art. 216 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1634) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Miejska w Prószkowie wyraża wolę zawarcia porozumienia międzygminnego z gminami: Chrząstowice, 

Dąbrowa, Komprachcice, Łubniany, Opole, Prószków, Tarnów Opolski, wchodzącymi w skład aglomeracji Opole, 

wyznaczonej w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

2. Przedmiotem porozumienia międzygminnego będzie współdziałanie Gmin wymienionych w ust. 1 przy realizacji 

zadania wynikającego z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, polegającego na przeglądzie obszaru i 

granic aglomeracji Opole oraz ich aktualizacji 

w przypadku wystąpienia takiej konieczności w wyniku przeprowadzonego przeglądu. 

§ 2. 1. Gmina Prószków – uczestnik porozumienia międzygminnego zobowiązuje się partycypować w kosztach 

przeglądu obszaru i granic aglomeracji Opole. 

2. Gmina Prószków – uczestnik porozumienia międzygminnego zobowiązuje się partycypować 

w kosztach aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole, w przypadku wystąpienia takiej konieczności powstałej 

w wyniku przeprowadzonego przeglądu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Udział Gminy Prószków w kosztach, o których mowa w ust. 1 i 2 będzie określony 

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

mieszkańców (RLM) całej aglomeracji Opole. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

   Z up. Burmistrza 

  Janusz Staszowski  

Zastępca Burmistrza   



 

UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr       /       /2022 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia [DATA] 

 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład 

aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na  przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Opole 

oraz ich aktualizacji w przypadku wystąpienia takiej konieczności w wyniku przeprowadzonego przeglądu 

W związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, uchwałą nr LXIX/1303/18 Rady 

Miasta Opola z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Opole (Dz. Urz. 

Woj. Opol. z 2018 r. poz. 2917), zmienionej uchwałą nr II/31/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Opole (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018 r. poz. 3522) została 

wyznaczona aglomeracja Opole, w skład której wchodzą gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Komprachcice, Łubniany, 

Opole, Prószków i Tarnów Opolski. 

Gmina Opole pełni w ww. aglomeracji funkcję wiodącą, z uwagi na fakt, że charakteryzuje się największą 

równoważną liczbą mieszkańców (RLM). 

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne na Prezydenta Miasta 

Opola nałożony został obowiązek dokonywania przeglądu obszaru i granic aglomeracji oraz zaistniałych zmian 

równoważnej liczby mieszkańców, a także w razie potrzeby, wynikającej z ww. przeglądu, do informowania Rady 

Miasta o konieczności zmiany obszaru i granic aglomeracji. 

Art. 92 ww. ustawy oraz analiza rocznych sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych wykazuje konieczność wykonania przeglądu aglomeracji Opole zarówno w zakresie jej obszaru 

i granic, jak również w zakresie równoważnej liczby mieszkańców. 

Ponadto, zważyć należy na fakt, iż jeżeli wyniki ww.  przeglądu wskażą rozbieżności w zakresie obszaru, granic lub 

równoważnej liczby mieszkańców, koniecznym będzie dokonanie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole. 

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 87 ust. 2 i 3 ustawy Prawo wodne, w celu przeprowadzenia procedury 

zmiany obszaru i granic aglomeracji, Gminy tworzące 

aglomerację winny zawrzeć porozumienie o współdziałaniu. 

Podstawą do zawarcia porozumienia międzygminnego, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12  

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, będą stosowne uchwały podjęte przez Rady wszystkich 

Gmin wchodzących w skład aglomeracji, jako że do wyłącznej właściwości rady każdej gminy wchodzącej w skład 

aglomeracji należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel 

odpowiedniego majątku. 

Ponadto, zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydatki budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone 

w szczególności na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w związku 

z czym uchwała rodzi skutki finansowe dla budżetu Gminy Prószków. 

 

     

   

    Z up. Burmistrza 

  Janusz Staszowski  

Zastępca Burmistrza   
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UCHWAŁA NR ………………… 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia [DATA] 

w sprawie pomnika przyrody – alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 

Opole - Lubrza 

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

Dz. U. z 2022 roku poz. 559, ze zm.) oraz art. 44 ust. 1, 2 i 3a 

i art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 i 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 

916), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, Rada Miejska w Prószkowie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się liczbę drzew wchodzących w skład alei przydrożnej usytuowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 414 

Opole - Lubrza, uznanej za pomnik przyrody Uchwałą Nr XXIX/229/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 

lutego 2005 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi 

wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 28, poz. 765 z późn. zm.) na 232 drzewa w tym: dąb 

czerwony 211 szt., lipa drobnolistna 15 szt., dąb szypułkowy 6 szt. 

§ 2.1. Zmiana liczby drzew w alei następuje z uwagi na konieczność wykluczenia z alei 9 szt. drzew z gatunku dąb 

czerwony z uwagi na utratę wartości przyrodniczej i krajobrazowej oraz likwidację zagrożeń bezpieczeństwa dla 

uczestników ruchu drogowego. 

2. Określa się położenie pomnika przyrody stanowiącego aleję 232 drzew w tym: dąb czerwony 211 szt., lipa 

drobnolistna 15 szt., dąb szypułkowy 6 szt., zgodnie z arkuszami mapowymi stanowiącymi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

3. Ocena stanu sanitarnego drzew, będąca podstawą do wyłączenia z ochrony 9 szt. drzew stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

4. Opis i lokalizacja drzew wyłączanych z ochrony stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Szczególnym celem ochrony pomnika przyrody, o którym mowa w §1, jest zachowanie wartości przyrodniczych, 

historycznych i krajobrazowych. 

§ 4. W stosunku do pomnika przyrody wymienionego w §1 wprowadza się następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 



 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,  

z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, 

odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

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

gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

5) umieszczania tablic reklamowych. 

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

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

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

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

odpowiednie kwalifikacje oraz po uzgodnieniu ich przedmiotu i zakresu przez organ nadzorujący pomnik przyrody. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr 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. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do projektu znajdują się w osobnych plikach. 

 

    Radca prawny 

   

    Z up. Burmistrza 

  Janusz Staszowski  

Zastępca Burmistrza   



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr ………………… 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia [DATA] 

w sprawie pomnika przyrody – alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 

Opole - Lubrza 

 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916 – dalej 

u.o.p.), ustanowienie pomnika przyrody, następuje w drodze uchwały rady gminy. Wszelkie zmiany lub zniesienie 

ochrony prawnej następuje w ten sam sposób. 

W przedłożonym projekcie uchwały proponuje się wyłączenie z ochrony prawnej 9 szt. drzew gatunku dąb 

czerwony z uwagi na utratę wartości przyrodniczej i krajobrazowej oraz konieczność usunięcia zagrożenia 

bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego. 

Zgodnie z oceną stanu sanitarnego drzew, stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały, 9 szt. drzew proponowanych 

do wyłączenia spod ochrony charakteryzuje się następującym stanem zdrowotnym: 

Lp. Nr 

drzewa 

wg 

uchwały 

Strona 

drogi 

[P/L] 

Gatunek Obwód 

na wys. 

1,3 m 

[cm] 

Stan 

zdrowotny 

[1-5] 

Uwagi 

1 17 P Dąb 

czerwony 

303 4 Ubytki w pniu, silna zgnilizna dolnej 

części pnia i okolic korzeni. Drzewo 

obumierające, stanowiące zagrożenie. 

– kwalifikuje się do usunięcia. 

2 34 P Dąb 

czerwony 

231 4 Silnie wypróchniały pień. Drzewo 

obumierające, stanowiące zagrożenie. 

– kwalifikuje się do usunięcia. 

3 35 P Dąb 

czerwony 

287 4 Silnie wypróchniały pień, dziupla 

zasiedlona przez szpaki. Drzewo 

obumierające, stanowiące zagrożenie. 

– kwalifikuje się do usunięcia. 

4 36 P Dąb 

czerwony 

144 3 Silnie wypróchniały pień. Drzewo 

obumierające, stanowiące zagrożenie. 

– kwalifikuje się do usunięcia. 

5 45 P Dąb 

czerwony 

286 4 Wypróchnienia w pniu. Drzewo 

obumierające, stanowiące zagrożenie. 

– kwalifikuje się do usunięcia. 

6 138 P Dąb 

czerwony 

328 4 Drzewo z częściowo martwą koroną, 

obumierające, stanowiące zagrożenie. 

– kwalifikuje się do usunięcia. 

7 207 L Dąb 

czerwony 

287 4 Silna zgnilizna pnia, dziupla zasiedlona 

przez szpaki. Drzewo obumierające, 

stanowiące zagrożenie. – kwalifikuje 

się do usunięcia. 

8 218 L Dąb 

czerwony 

265 4 Silna zgnilizna pnia, suche konary nad 

drogą. Drzewo obumierające, 

stanowiące zagrożenie. – kwalifikuje 

się do usunięcia. 

9 138 P Dąb 

czerwony 

328 4 Silna zgnilizna pnia, drzewo 

obumierające, stanowiące zagrożenie. 

– kwalifikuje się do usunięcia. 

 

Wszystkie wymienione w tabeli powyżej drzewa charakteryzuje słaby stan zdrowotny, uszkodzenia pni, korony lub 

korzeni, zgnilizna. Jedna cecha natomiast dotyczy każdego z drzew w równym stopniu a jest nią zagrożenie 



 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, które to zagrożenie zgodnie z oceną dendrologa wymaga niezwłocznego usunięcia 

przedmiotowych drzew. 

Zgodnie z art. 40 ust. 2 u.o.p., na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub 

mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.  

Ze względu natomiast zły stan zdrowotny i techniczny drzew oraz lokalizację w skrajni drogi publicznej o 

dużym natężeniu ruchu, nie można ich pozostawić do samoistnego całkowitego rozkładu w obrębie miejsca 

dotychczasowego występowania, gdyż stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób poruszających się w ich 

sąsiedztwie. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały w świetle obowiązującego prawa i stanu faktycznego, jest zasadne 

i konieczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

   Z up. Burmistrza 

  Janusz Staszowski  

Zastępca Burmistrza   
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UCHWAŁA NR        /        /2022 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia [DATA] 

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny 

sprzedaży 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 

poz. 559 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 i 7 oraz ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1899, ze zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny, w formie bezprzetargowej, Burmistrz może udzielić 

bonifikaty od ceny sprzedaży– według zasad w § 2÷4 niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Warunki udzielania bonifikat od ceny sprzedaży mają zastosowanie przy sprzedaży lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wynajmowanych przez najemcę przez okres dłuższy niż 36 

miesięcy. 

2. Do okresu najmu uwzględnianego przy obliczeniu bonifikaty od ceny sprzedaży zalicza się okres zajmowania 

lokalu, o którego nabycie ubiega się najemca, licząc od dnia zawarcia umowy najmu do dnia złożenia wniosku o 

nabycie lokalu. Do okresu tego zalicza się również: 

1) okres najmu poprzedniego najemcy, jeżeli ubiegający się o nabycie lokalu mieszkalnego wstąpił w stosunek 

najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego; 

2) okres najmu innego lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli na wniosek 

właściciela zasobu bądź też na wniosek najemcy, w zamian za ten lokal uzyskany został tytuł do zajmowania 

lokalu będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy, gdy: 

a) zamiana była konieczna ze względu na potrzeby inwestycyjne, potrzeby realizacji zadań własnych gminy i 

celów publicznych oraz potrzeby rozwojowe gminy, 

b) zamiana była podyktowana uzasadnioną zmianą powierzchni użytkowej lokalu, dopuszczoną przepisami 

odrębnymi. 

§ 3. 1. Ustala się podstawową stawkę procentową bonifikaty od ceny sprzedaży ustalonej przy sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej, lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, na rzecz najemcy w 

wysokości 50% oraz dodatkowo następujące stawki bonifikat od ceny sprzedaży: 

1) ze względu na czas trwania najmu lokalu – udziela się 2% bonifikaty od ceny sprzedaży– za każdy zakończony 

rok najmu lokalu mieszkalnego, wyliczanego na dzień złożenia wniosku o nabycie lokalu. 

2. Bonifikata w wysokości 10% ceny przysługuje dodatkowo w sytuacji jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali 

(nie mniej niż dwóch) pozostałych do zbycia w danej wspólnocie mieszkaniowej. 

3. Wysokość bonifikaty od ceny sprzedaży określona w ust. 1 lub łączna wysokość bonifikat od ceny sprzedaży 

określona w ust. 1 i 2, nie może przekroczyć 90% ceny sprzedaży. 

§ 4. Bonifikaty od ceny sprzedaży nie przysługują: 

1) jeżeli najemca lub jego małżonek posiada, w tej samej lub pobliskiej miejscowości, inny lokal niż lokal objęty 

wnioskiem o nabycie, który jest lub może być wykorzystany na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, albo 

posiadają inne prawa do lokali lub budynków mieszkalnych; 

2) jeżeli najemca nabył już kiedykolwiek wcześniej od gminy lokal z bonifikatą od ceny sprzedaży; 

§ 5. W przypadku sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Prószków w drodze bezprzetargowej na 

cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych, określa się 

stawkę procentową bonifikaty od ceny sprzedaży w wysokości 50%. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/338/2002 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie 

określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy, udzielania bonifikat oraz określenia 



 

stawki oprocentowania oraz Uchwała Nr XXXV/307/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 października 

2009 r. w sprawie zmiany uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

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

Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

   Z up. Burmistrza 

  Janusz Staszowski  

Zastępca Burmistrza   



 

UZASADNIENIE 

UCHWAŁY NR       /       /2022 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia [DATA] 

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny 

sprzedaży 

 

Zgodnie z art. 68. ust. 1 i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

2021 poz. 1899, ze zm.), Burmistrz Prószkowa może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, 

na podstawie uchwały rady, określającej w szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek 

procentowych. Uchwała rady stanowi akt prawa miejscowego lub może dotyczyć indywidualnych nieruchomości. 

Ze względu na dążenie do zapewnienia transparentności działania Gminy Prószków, a także równości podmiotów 

wnioskujących o zakup nieruchomości stanowiących własność Gminy Prószków, zasadne jest podjęcie niniejszej 

uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. 

Podjęcie uchwały zabezpieczy interesy zarówno mieszkańców, jak i innych podmiotów realizujących cele publiczne, 

którzy w szczególności wnioskując o zakup nieruchomości należącej do Gminy Prószków, będą pewni jednolitości 

działania organu wobec wszystkich podmiotów w zakresie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek 

procentowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

    Z up. Burmistrza 

  Janusz Staszowski  

Zastępca Burmistrza   



 

                                                                Druk nr 349 

Projekt z dnia 22.09.2022 r. 

 

 

 

UCHWAŁA NR        /        /2022 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia [DATA] 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 z dnia 6 października 2014 

roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy 

oraz ich wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w 

zw. z art. 13 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 

2021 poz. 1899, ze zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:  

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej oznaczonej numerem działki 1316/8 o pow. 0,2290 ha z ark.m. 7 obręb Prószków, gm. Prószków, 

zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00076362/3. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

Uzasadnienie 

UCHWAŁY NR        /        /2022 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia [DATA] 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1899, ze zm.) z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. 

W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie 

wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi 

prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie 

tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. W świetle natomiast przepisu art. 

24 ust. 1 ww. ustawy, do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności 

gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania 

wieczystego gminy. 

Zgodnie z § 5 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 z dnia 6 października 2014 roku 

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich 

wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zbycie nieruchomości w formie 

sprzedaży, której wartość wyszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza 100.000 zł wymaga zgody 

rady. 

Wartość nieruchomości gruntowej wymienionej w niniejszej uchwale przekracza 100 000,00 zł, dlatego też 

zgoda Rady jest wymagana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

                                                                Druk nr 350 

Projekt z dnia 22.09.2022 r. 

 

 

UCHWAŁA NR        /        /2022 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia [DATA] 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej 

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 z dnia 6 października 2014 

roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy 

oraz ich wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w 

zw. z art. 13 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 

2021 poz. 1899, ze zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:  

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 55,99 m2, mieszczącego 

się poddaszu budynku mieszkalnego położonego w Prószkowie przy ul. Młyńskiej 19, posadowionego na 

nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 824 z arkusza mapy 7 obręb Prószków, dla której prowadzona 

jest księga wieczysta KW nr OP1O/00115477/8, wraz z udziałem wynoszącym 2029/10000 w częściach wspólnych 

budynku i we współwłasności gruntu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

Uzasadnienie 

UCHWAŁY NR       /        /2022 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia [DATA] 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1899, ze zm.) z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. 

W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie 

wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi 

prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie 

tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. W świetle natomiast przepisu art. 

24 ust. 1 ww. ustawy, do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności 

gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania 

wieczystego gminy. 

Zgodnie z § 5 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 z dnia 6 października 2014 roku 

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich 

wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zbycie 

nieruchomości w formie sprzedaży, której wartość wyszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza 100 

000 zł wymaga zgody Rady. Wartość nieruchomości lokalowej wymienionej w niniejszej uchwale wyceniona jest 

przez rzeczoznawcę majątkowego na 110 187,00 zł. 

Najemca lokalu mieszkalnego nr 5, mieszczącego się w budynku przy ul. Młyńskiej 19 w Prószkowie zwrócił 

się o sprzedaż przedmiotowego lokalu wraz z udziałem we współwłasności działki nr 824 z ark.m.7, obręb Prószków. 

W związku z powyższym, mając na celu umożliwienie realizacji przysługujących najemcy uprawnień 

wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, zasadnym i celowym jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

                                                                Druk nr 351 

Projekt z dnia 22.09.2022 r. 

 

 

UCHWAŁA Nr       /       /2022 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia [DATA] 

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz.U. 2022 poz. 1297, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. 2022 poz. 559, ze zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§  1.  W uchwale Nr XLVI/342/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie pokrycia 

części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Pokrywa się część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie do 550 000 zł w roku 

budżetowym 2022, gdyż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są 

niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

w tym kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.” 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

   Z up. Burmistrza 

  Janusz Staszowski  

Zastępca Burmistrza   



 

UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr       /       /2022 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia [DATA] 

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Zgodnie z art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. 2021 poz. 888, ze zm.), w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2–2c, Rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, 

o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących 

z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2022 roku rosnące koszty odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych, a w szczególności koszty paliwa i koszty pracy (związane z rosnącą 

inflacją) spowodują, iż wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryją kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z tym zasadna jest zmiana podjętej 

uchwały, uwzględniające zwiększone koszty realizacji zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Prószków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Z up. Burmistrza 

  Janusz Staszowski  

Zastępca Burmistrza   



 

                                                                Druk nr 352 

Projekt z dnia 22.09.2022 r. 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR        /        /2022 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia [DATA] 

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

części nieruchomości gruntowej  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 

559, ze zm.) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. 

Dz.U. 2021 poz. 1899) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:  

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

dłuższy niż 3 lata, której przedmiotem jest część nieruchomości gruntowej o powierzchni 9 m2, oznaczonej numerem 

działki 1008 z ark.m. 7 obręb Prószków, gm. Prószków, zapisanej w KW nr OP1O/00055386/4. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

    Z up. Burmistrza 

  Janusz Staszowski  

Zastępca Burmistrza   



 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

24 sierpnia 2022 r. Bank Spółdzielczy w Gogolinie O/Prószków zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie 

umowy dzierżawy zawartej na okres od 16.11.2012 r. do 17.11.2022 r.. Przedmiotem dzierżawy jest część 

nieruchomość gruntową o powierzchni 9 m2, oznaczona numerem działki 1008 z ark.m. 7 obręb Prószków, gm. 

Prószków, zapisana w KW nr OP1O/00055386/4, na której znajduje się podjazd i podejście do bankomatu, 

mieszczącego się na ścianie budynku banku.  

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 

1899), Rada Miejska w Prószkowie może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

nowej umowy dzierżawy przedmiotowej nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Z up. Burmistrza 

  Janusz Staszowski  

Zastępca Burmistrza   



 

                                                                Druk nr 353 

Projekt z dnia 08.09.2022 r. 

 

 

UCHWAŁA NR ………… 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

 

z dnia                   2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Krapkowice w sprawie zasad finansowania 

opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Prószków  w żłobkach znajdujących się na 

terenie Gminy Krapkowice                                            

 

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 

559 z późn.zm.), w związku z art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. 

U. 2020 r., poz. 326) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

 

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Krapkowice w sprawie zasad finansowania  opieki zapewnianej 

dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Prószków w żłobkach znajdujących się na terenie Gminy Krapkowice.  

 

§ 2. 

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Prószków do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

    Z up. Burmistrza 

  Janusz Staszowski  

Zastępca Burmistrza   



 

UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 

1324 ze zm.) gminy mogą zawierać porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku 

dzieciom z terenu danej gminy. 

W związku z otrzymanym wnioskiem rodzica dziecka z terenu gminy Prószków, które uczęszcza do niepublicznego 

żłobka na terenie gminy Krapkowice o możliwość dofinansowania opłaty za jego pobyt w żłobku, zaistniała 

konieczność uregulowania zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy 

Prószków w żłobkach znajdujących się na terenie Gminy Krapkowice. Określenie zasad finansowania nastąpi w 

formie porozumienia.  

Wysokość finansowania pozostanie na tym samym poziomie jaki został określony w uchwale   nr XXXIV/263/2013 

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości  i zasad ustalania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce w Gminie Prószków, zmienionej uchwałą nr XXI/145/2020 Rady 

Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 marca 2020 r. r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/263/2013 Rady Miejskiej 

w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki i kluby dziecięce w Gminie Prószków tj.: 

1) 150,00 złotych na dziecko objęte opieką w żłobku do 5 godzin dziennie; 

2) 200,00 złotych na dziecko objęte opieką w żłobku powyżej 5 do 6 godzin dziennie; 

3) 300,00 złotych na dziecko objęte opieką w żłobku powyżej 6 do 7 godzin dziennie; 

4) 400,00 złotych na dziecko objęte opieką w żłobku powyżej 7 do 8 godzin dziennie; 

5) 500,00 złotych na dziecko objęte opieką w żłobku powyżej 8 do 9 godzin dziennie; 

6) 600,00 złotych na dziecko objęte opieką w żłobku powyżej 9 do 10 godzin dziennie; 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne w celu zawarcia porozumienia między Gminą 

Krapkowice a Gminą Prószków w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej dzieciom 

zamieszkałym na terenie Gminy Prószków w żłobkach znajdujących się na terenie Gminy Krapkowice .                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

    Z up. Burmistrza 

  Janusz Staszowski  

Zastępca Burmistrza   



 

                                                                Druk nr 354 

Projekt z dnia 20.09.2022 r. 

 

 

 

UCHWAŁA NR ………… 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

 

z dnia                   2022 r. 

 

w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji celowej dla Gminy Krapkowice 

 

 

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

U. 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), w zw. z art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.), w zw. z art. 216 ust. 2 pkt 4 oraz art. 220 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz.U.  z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w zw. z art. 60a ustawy z 

dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 326) Rada Miejska w Prószkowie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się ze środków budżetu Gminy Prószków na 2022 rok dotacji celowej dla Gminy Krapkowice w wysokości 

1.800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie opieki zapewnianej 

dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Prószków w żłobkach znajdujących się na terenie Gminy Krapkowice.                                            

§ 2 

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji celowej, o której mowa w § 1, oraz przeznaczenie i zasady rozliczania 

środków finansowych określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Prószków a Gminą 

Krapkowice. Do zawarcia porozumienia upoważnia się Burmistrza Prószkowa. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

   Z up. Burmistrza 

  Janusz Staszowski  

Zastępca Burmistrza   



 

 

UZASADNIENIE 

 

W związku z otrzymanym wnioskiem rodzica dziecka z terenu gminy Prószków, które uczęszcza do niepublicznego 

żłobka na terenie gminy Krapkowice o możliwość dofinansowania opłaty za jego pobyt w żłobku, zaistniała 

konieczność uregulowania zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy 

Prószków w żłobkach znajdujących się na terenie Gminy Krapkowice.  

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

oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu 

terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.   

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

terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji 

celowej lub pomoc rzeczowa. 

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji celowej Gminie Krapkowice, zasady finansowania opieki zapewnianej 

dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Prószków w żłobkach znajdujących się na terenie Gminy Krapkowice 

zostaną określone w Porozumieniu miedzy Gminą Prószków a Gminą Krapkowice.  

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

   Z up. Burmistrza 

  Janusz Staszowski  

Zastępca Burmistrza   



 

                                                                Druk nr 355 

Projekt z dnia 22.09.2022 r. 

 

 

 

UCHWAŁA NR 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 30 września 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 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 213, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1634 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 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Prószków na rok 2022  stanowiącym 

załącznik nr 10 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 4 do niniejszej 

uchwały; 

5. 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 5 do niniejszej uchwały 

6. § 4 otrzymuje brzmienie : 

”Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 7.147.958,37 zł, który zostanie pokryty  

z przychodów uzyskanych z: 

1. kredytów w wysokości 500.000,00 zł  

2. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.302.026,61 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 2.593.934,36 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 2.751.997,40 zł. 

 

 

 

 



 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

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

Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

   Z up. Burmistrza 

  Janusz Staszowski  

Zastępca Burmistrza   



 

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30  września 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. 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 2.024.087,06 zł  w tym: 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 8.000,00 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 8.000,00 zł 

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze o kwotę 

8.000,00 zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 51.000,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 51.000,00 zł 

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 51.000,00 zł 

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 14.430,91 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.200,00 zł 

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.200,00 zł 

Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 13.230,91 zł 

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 

obywatelom Ukrainy o kwotę 13.230,91 zł 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 155.598,40 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 2.000,00 zł 

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 2.000,00 zł 

Rozdział 75495 Pozostała działalność o kwotę 153.598,40 zł 

§ 0720 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie 

o kwotę 73.496,00 zł 

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 

obywatelom Ukrainy o kwotę 80.102,40 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 103.000,00 zł 

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 20.000,00 zł 

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 

o kwotę 20.000,00 zł 

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych 

od osób fizycznych o kwotę 25.000,00 zł 

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 25.000,00 zł 

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

ustaw o kwotę 58.000,00 zł 

§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 

58.000,00 zł 

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 528.570,17 zł 

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę  

219.934,00 zł 

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 219.934,00 

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 308.636,17 zł 

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) o kwotę 79.351,17 zł 

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 

obywatelom Ukrainy o kwotę 229.285,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 8.400,00 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 8.400,00 zł 

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

powiatowo-gminnych, związków powiatów) pozyskane z innych źródeł o kwotę 8.400,00 zł 

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 119.450,00 zł 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 92.000,00 zł 

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 92.000,00 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 27.450,00 zł 



 

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 

obywatelom Ukrainy o kwotę 27.450,00 zł 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 954.980,00 zł 

Rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 954.980,00 zł 

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 

obywatelom Ukrainy o kwotę 954.980,00 zł 

Dział 855 Rodzina o kwotę 13.455,00 zł 

Rozdział 85595 Pozostała działalność o kwotę 13.455,00 zł 

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 

obywatelom Ukrainy o kwotę 13.455,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 37.202,58 zł 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 36.000,00 zł 

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państw, jednostek samorządu terytorialnego 

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze o kwotę 

36.000,00 zł 

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 1.202,58 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 1.202,58 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30.000,00 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 30.000,00 zł 

§ 2530 Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  

o kwotę 30.000,00 zł 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 2.132.778,15 w tym:  

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 59.194,15 zł 

Rozdział 75495 Pozostała działalność o kwotę 59.194,15 zł 

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

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

59.194,15 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 764.285,00 zł 

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat o 

kwotę 189.000,00 

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 180.000,00 zł 

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego o kwotę 3.000,00 zł 

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego o kwotę 6.000,00 zł 

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych 

od osób fizycznych o kwotę 120.000,00 zł 

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego o kwotę 120.000,00 zł 

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

ustaw o kwotę 156.000,00 zł 

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 156.000,00 

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń o kwotę 20.000,00 zł 

§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 

20.000,00 zł 

Rozdział 75624 Dywidendy o kwotę 50.000,00 zł 

§ 0740 Wpływy z dywidend o kwotę 50.000,00 zł 

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 229.285,00 zł 

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 229.285,00 zł 

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

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

229.285,00 zł 

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 99.790,00 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 99.790,00 zł 

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 72.340,00 zł 



 

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

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

27.450,00 zł 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 954.980,00 zł 

Rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 954.980,00 zł 

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

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

954.980,00 zł 

Dział 855 Rodzina o kwotę 13.455,00 zł 

Rozdział 85595 Pozostała działalność o kwotę 13.455,00 zł 

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

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

13.455,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 211.074 zł 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 211.074,00 zł 

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw o kwotę 211.074,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30.000,00 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 30.000,00 zł 

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

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

30.000,00 zł 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 44.000,00 zł w tym: 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 44.000,00 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 44.000,00 zł 

§ 0770 Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  

o kwotę 44.000,00 zł 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 759.780,32 zł w tym: 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 350.860,00 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 350.860,00 zł 

§ 0770 Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  

o kwotę 350.860,00 zł 

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 20.413,42 zł 

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 20.413,42 zł 

§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 

gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 20.413,42 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 210.905,84 zł 

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 210.905,84 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 210.905,84 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 177.601,06 zł 

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 177.601,06 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 177.601,06 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 905.773,90 zł, w tym: 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 21.000,00 zł 

Rozdział 01008 Melioracje wodne o kwotę 21.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.000,00 zł 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł  



 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 23.000,00 zł 

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy  o kwotę 20.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł  

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  o kwotę 3.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 35.000,00 zł 

Rozdział 70007 Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym  o kwotę 35.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 35.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 35.000,00 zł  

Dział 710 Działalność usługowa o kwotę 41.500,00 zł 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 41.500,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 41.500,00 zł, w tym na: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.500,00 zł 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 27.000,00 zł  

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 53.000,00 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 30.000,00 zł 

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

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 17.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 17.000,00 zł, w tym na: 

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

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 12.000,00 zł  

Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 6.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.000,00 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 438.068,00 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 229.641,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 229.641,00 zł, w tym na: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.853,00 zł 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 198.788,00 zł  

Rozdział 80104 Przedszkola  o kwotę 143.427,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 143.427,00 zł, w tym na: 

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

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 133.427,00 zł  

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół  o kwotę 15.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł  

Rozdział 80195 Pozostała działalność  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 855 Rodzina o kwotę 1.800,00 zł 

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  o kwotę 1.800,00 zł 

Dotacje na zadania bieżące o kwotę 1.800,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 271.405,90 zł 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  o kwotę 25.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 25.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 25.000,00 zł  

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 188.926,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 188.926,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 188.926,00 zł  

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi  o kwotę 30.000,00 zł 

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

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  o kwotę 21.999,90 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21.999,90 zł, w tym na: 



 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 21.999,90 zł  

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 5.480,00 zł 

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  o kwotę 5.480,00zł  

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 21.000,00 zł 

Rozdział 92195 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  

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 302.027,40 zł,  

w tym: 

Dział 600 Transport i łączność o 187.027,40 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 187.027,40 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 187.027,40 zł 

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 38.000,00 zł 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 38.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 38.000,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 75.500,00 zł 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 40.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 35.500,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 35.500,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.500,00 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 1.500,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 1.500,00 zł 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 137.300,03 zł, w tym: 

Dział 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 125.000,03 zł 

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 

terytorialnego o kwotę 125.000,03 zł 

obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 125.000,03 zł 

Dział 855 Rodzina o kwotę 1.800,00 zł 

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  o kwotę 1.800,00 zł 

Dotacje na zadania bieżące o kwotę 1.800,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 909,62 zł 

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  o kwotę 909,62 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 909,62 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 909,62 zł  

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 9.590,38 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 9.590,38 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.590,38 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 9.590,38 zł  

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 54.999,90 zł,  

w tym: 

Dział 600 Transport i łączność o 15.000,00 zł 

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe o kwotę 15.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 2.999,90 zł 

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  o kwotę 1.999,90 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 1.999,90 zł 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 1.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 1.000,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.000,00 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 2.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00 zł 

Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 35.000,00 zł 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 35.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 35.000,00 zł 

 

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW 



 

ział 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 14 702 265,90 1 509 389,90 0,00 13 192 876,00 

  60011 Drogi publiczne krajowe 164 362,50 164 362,50     

  60013 
Drogi publiczne 

wojewódzkie 
12 380 376,00 150 000,00   12 230 376,00 

  60016 Drogi publiczne gminne 1 799 527,40 837 027,40   962 500,00 

  60017 Drogi wewnętrzne 358 000,00 358 000,00   0,00 

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 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 0,00   

801   Oświata i wychowanie 157 708,66 157 708,66 0,00 0,00 

  80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00   0,00 

  80104 Przedszkola 157 708,66 157 708,66   0,00 

851   Ochrona zdrowia 101 147,00 101 147,00 0,00 0,00 

  85154 
Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 
101 147,00 101 147,00     

900   
Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 
1 200 978,00 364 500,00 699 798,00 136 680,00 

  90001 
Gospodarka ściekowa i 

ochrona wód 
699 798,00   699 798,00   

  90004 
Utrzymanie zieleni w 

miastach i gminach 
20 000,00 20 000,00     

  90005 
Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu 
376 680,00 240 000,00   136 680,00 

  90015 
Oświetlenie ulic, placów i 

dróg 
104 500,00 104 500,00     

921   
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 
144 301,20 38 301,20 0,00 106 000,00 

  92195 Pozostała działalność 144 301,20 38 301,20   106 000,00 

926   Kultura fizyczna 0,00 0,00 0,00 0,00 

  92601 Obiekty sportowe 0,00 0,00   0,00 

    

 WYDATKI 

MAJĄTKOWE 

OGÓŁEM 

16 397 400,76 2 171 046,76 699 798,00 13 526 556,00 

 

 

 

 

 

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 

 



 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 1.075.079,14 zł 

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.075.079,14 zł 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 666.667,00 zł 

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych  

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 666.667,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30  września 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 14 712 265,90 14 702 265,90   

  Dział 600 rozdz. 60011 174 362,50 164 362,50   

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 

2 
Budowa chodnika w miejscowości 
Chrzowice 

40 000,00 40 000,00   

  Dział 600 rozdz. 60013 12 380 376,00 12 380 376,00   

1 

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

6 163 000,00 6 163 000,00 

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  

5 

Budowa wzbudzanej sygnalizacji 
świetlnej przy przejściu dla 
pieszych w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 414 w 
miejscowości Złotniki 

80 000,00 80 000,00 dotacja celowa  

  Dział 600 rozdz. 60016 1 799 527,40 1 799 527,40   

1 
Budowa przepustu na rzece 
Prószkówce w ciągu drogi 

0,00 0,00 
kontynuacja 

zadania 



 

publicznej - ul. Rudnickiej w 
Prószkowie 

2 
Modernizacja 4254 m dróg 
gminnych na terenie gminy 
Prószków 

212 027,40 212 027,40   

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

962 500,00 962 500,00 
kontynuacja 

zadania 

4 

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 

  Dział 600 rozdz. 60017 358 000,00 358 000,00   

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 

0,00 0,00   

3 

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

0,00 0,00   

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 

0,00 0,00   

  Dział 754 rozdz. 75412 0,00 0,00   

1 
Zakup samochodu strażackiego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Prószkowie 

0,00 0,00 dotacja celowa  

IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE 157 708,66 157 708,66   

  Dział 801 rozdz. 80101 0,00 0,00   

1 

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

0,00 0,00 
kontynuacja 

zadania 

2 
Wymiana źródeł ciepła w 
budynkach użyteczności publicznej 
w gminie Prószków - 

0,00 0,00 
kontynuacja 

zadania 



 

Termomodernizacja w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Prószkowie 

  Dział 801 rozdz. 80104 157 708,66 157 708,66   

1 
Modernizacja budynku 
Publicznego Przedszkola w 
Prószkowie 

147 868,66 147 868,66   

2 

Modernizacja budynku 
Publicznego Przedszkola w 
Prószkowie - projekt techniczny 
instalacji gazowej 

9 840,00 9 840,00   

V. OCHRONA ZDROWIA 101 147,00 101 147,00   

  Dział 851 rozdz. 85154 101 147,00 101 147,00   

1 
Zagospodarowanie terenu w 
Ligocie Prószkowskiej 

101 147,00 101 147,00   

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA 1 200 978,00 1 200 978,00   

  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 20 000,00 20 000,00   

1 
Zakup traktorka do utrzymania 
terenów gminnych na terenie 
sołectwa Nowa Kuźnia 

20 000,00 20 000,00 fundusz sołecki 

  Dział 900 rozdz. 90005 376 680,00 376 680,00   

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 

240 000,00 240 000,00   

  Dział 900 rozdz. 90015 104 500,00 104 500,00   

1 
Oświetlenie ul. Jędrzejczyka w 
Źlinicach - opracowanie 
dokumentacji projektowej  

4 000,00 4 000,00   

2 
Oświetlenie ul. Jędrzejczyka w 
Źlinicach  

32 500,00 32 500,00 
w tym fundusz 

sołecki: 20.000,00  

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 

5 000,00 5 000,00 fundusz sołecki 

5 
Wykonanie oświetlenia placu 
zabaw w Chrząszczycach 

23 000,00 23 000,00 fundusz sołecki 

VII. 
KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

144 301,20 144 301,20   

  Dział 921 rozdz. 92195 144 301,20 144 301,20   

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 

5 000,00 5 000,00 fundusz sołecki 

5 

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

106 000,00 106 000,00 
kontynuacja 

zadania 

6 

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

0,00 0,00 
kontynuacja 

zadania 

7 

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

0,00 0,00 
kontynuacja 

zadania 

8 
Zagospodarowanie terenu parku 
we wsi Jaśkowice 

1 000,00 1 000,00 
kontynuacja 

zadania 

VIII. KULTURA FIZYCZNA 0,00 0,00   

  Dział 926 rozdz. 92601 0,00 0,00   

1.  
Wykonanie oświetlenia boiska w 
Chrząszczycach                        - I 
etap 

0,00 0,00 fundusz sołecki 

  RAZEM 16 407 400,76 16 397 400,76   

 

 

 

 

 



 

 

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30  września 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 4 798 616,05 1 371 083,95 6 169 700,00 

wydatki bieżące 600 60013 0,00 5 616,05 1 083,95 6 700,00 

wydatki majątkowe 600 60013 0,00 4 793 000,00 1 370 000,00 6 163 000,00 



 

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

1 

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

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

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

2 

WYDATKI z tego:  600 60013 0,00 2 289 183,43 798 032,57 3 087 216,00 

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

wydatki majątkowe 600 60013 0,00 2 289 183,43 798 032,57 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 2 121 112,00 869 048,00 2 990 160,00 

wydatki bieżące 600 60013 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 

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 79 993,52 13 311,09 93 304,61 

wydatki bieżące 900 90005 0,00 79 993,52 13 311,09 93 304,61 



 

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 0,00 0,00 0,00 

dochody bieżące 801 80101 0,00 0,00 0,00 0,00 

  dochody majątkowe 801 80101 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

WYDATKI z tego:  801 80101 0,00 0,00 0,00 0,00 

wydatki bieżące 801 80101 0,00 0,00 0,00 0,00 

wydatki majątkowe 801 80101 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

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 41 487,74 0,00 41 487,74 

dochody bieżące 921 92195 0,00 0,00 0,00 0,00 

  dochody majątkowe 921 92195 0,00 41 487,74 0,00 41 487,74 

2 

WYDATKI z tego:  921 92195 0,00 63 512,26 42 487,74 106 000,00 

wydatki bieżące 921 92195 0,00 0,00 0,00 0,00 

wydatki majątkowe 921 92195 0,00 63 512,26 42 487,74 106 000,00 

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 0,00 0,00 0,00 

dochody bieżące 801 80101 0,00 0,00 0,00 0,00 

  dochody majątkowe 801 80101 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

WYDATKI z tego:  801 80101 0,00 0,00 0,00 0,00 

wydatki bieżące 801 80101 0,00 0,00 0,00 0,00 

wydatki majątkowe 801 80101 0,00 0,00 0,00 0,00 

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE  PRÓSZKÓW -Termomodernizacja świetlicy wiejskiej 
w  Górkach   

1 DOCHODY z tego: 921 92195 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

dochody bieżące 921 92195 0,00 0,00 0,00 0,00 

  dochody majątkowe 921 92195 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

WYDATKI z tego:  921 92195 0,00 0,00 0,00 0,00 

wydatki bieżące 921 92195 0,00 0,00 0,00 0,00 

wydatki majątkowe 921 92195 0,00 0,00 0,00 0,00 

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE  PRÓSZKÓW -Termomodernizacja świetlicy wiejskiej 
w  Zimnicach  Wielkich  

1 

DOCHODY z tego: 921 92195 0,00 0,00 0,00 0,00 

dochody bieżące 921 92195 0,00 0,00 0,00 0,00 

  dochody majątkowe 921 92195 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

WYDATKI z tego:  921 92195 0,00 0,00 0,00 0,00 

wydatki bieżące 921 92195 0,00 0,00 0,00 0,00 

wydatki majątkowe 921 92195 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 0,00 0,00 0,00 

dochody bieżące 801 80104 0,00 0,00 0,00 0,00 

  dochody majątkowe 801 80104 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 WYDATKI z tego:  801 80104 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

wydatki bieżące 801 80104 0,00 0,00 0,00 0,00 

wydatki majątkowe 801 80104 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZWIĘKSZENIE ZASIĘGU SYSTEMU SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE PRÓSZKÓW 

1 

DOCHODY z tego: 900 90026 0,00 212 108,42 0,00 212 108,42 

dochody bieżące 900 90026 0,00 1 202,58 0,00 1 202,58 

  dochody majątkowe 900 90026 0,00 210 905,84 0,00 210 905,84 

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZEJ W BUDYNKU OKIS W PRÓSZKOWIE W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, 
PRZEBUDOWY NAD NADBUDOWY 

1 

DOCHODY z tego: 921 92109 0,00 177 601,06 0,00 177 601,06 

dochody bieżące 921 92109 0,00 0,00 0,00 0,00 

  dochody majątkowe 921 92109 0,00 177 601,06 0,00 177 601,06 

              

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 275 980,18 

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 10 988 254,61 

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 327 004,61 

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 13 526 556,00 

 



 

Zał. Nr 4 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30  września 2022  r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków 

na  rok kalendarzowy 2022 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU 
GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2022 

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 
     

lp Dz Rozdz podmiot dotowany plan 

DOTACJE  CELOWE 
 

1 

600 60004 Miasto Opole 37 000,00 
 

  

  

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

37 000,00  

2 

600 60013 Województwo Opolskie 

235 000,00 

 

  

  

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

235 000,00  

3 

855 85516 Gmina Krapkowice 
1 800,00 

 

  

  

Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 

1 800,00  

  ,  

1 

921 92109 OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE 
1 460 000,00 

 

    
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury 1 460 000,00 

 

RAZEM 1 733 800,00  

      

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 
 

      
      

lp Dz Rozdz przeznaczenie dotacji plan  

DOTACJE  PODMIOTOWE  

1 801 80104 
Dotacja podmiotowa na realizację zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego  

191 084,00  

DOTACJE  CELOWE  

1 754 75412 
Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie ochrony 
przecipożarowej 

7 200,00  



 

2 851 85117 
Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie świadczenia 
usług z opieki społecznej 

180 000,00  

3 855 85516 
Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 

142 200,00  

4 921 92195 

Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie intergracji 
społeczej, edukacji kulturalnej ważnej dla rozwoju 
społecznego.  

30 000,00  

5 926 92605 
Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 

205 000,00  

RAZEM 755 484,00  

   

OGÓŁEM DOTACJE 2 489 284,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zał. Nr 5 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30  września 2022  r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków 

na  rok kalendarzowy 2022 

 

ROCZNY PLAN NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU 
SOŁECKIEGO 

      

L
P 

Sołectwo 
Dzia

ł 
Rozdzia

ł 
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  

9 000,00 

900 90004 Utrzymanie terenów gminnych w Boguszycach 
3 711,96 

900 90015 
Wykonanie projektu oświetlenia na ul. 
Prószkowskiej w Boguszycach 

5 000,00 

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 

Spotkania z kulturą i tradycją na obszarze 
naszej miejscowości 

9 000,00 

RAZEM  41 211,96 

6 CHRZĄSZCZYCE 

900 90004 
Utrzymanie terenów gminnych w 
Chrząszczycach 

3 289,13 

900 90015 Wykonanie oświetlenia na placu zabaw  23 000,00 

921 92195 Wykonanie monitoringu na terenie sołectwa 12 000,00 

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 ławek i stołów biesiadnych 4 000,00 

Renowacja elewacji budynku świetlicy wiejskiej 4 175,59 

Remont świetlicy wiejskiej 1 000,00 

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 

20 000,00 

Zakup wykaszarki spalinowej do 
utrzymywania terenów gminnych na terenie 
sołectwa Nowa Kuźnia 

2 000,00 

Utrzymanie terenów gminnych w Nowej Kuźni 1 999,90 

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 

900 90004 
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 

643,60 

Utrzymanie terenów gminnych w sołectwie 
Źlinice 

4 446,78 

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 

5 000,00 

Spotkania z kulturą i tradycją na obszarze 
naszej miejscowości 

9 560,00 

RAZEM 41 650,38 

RAZEM SOŁECTWA 447 973,03 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

Dochodów bieżących o kwotę 2.024.087,06 zł 

Dz.010 Rozdz. 01095 o kwotę  8.000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek 

samorządu terytorialnego  

Dz.600 Rozdz. 60016 o kwotę  51.000,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  

Dz.750 Rozdz. 75023 o kwotę  1.200,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych  

Dz.750 Rozdz. 75095 o kwotę  13.230,91 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 

Dz.754 Rozdz. 75412 o kwotę  2.000,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 

Dz.754 Rozdz. 75495 o kwotę  73.496,00 zł wpływy z darowizn na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie  

80.102,40 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 

Dz.756 Rozdz. 75601 o kwotę  20.000,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych 

opłacanej w formie karty podatkowej 

Dz.756 Rozdz. 75616 o kwotę  25.000,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn 

Dz.756 Rozdz. 75618 o kwotę  58.000,00 zł wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych w obrocie hurtowym 

Dz.758 Rozdz. 75814 o kwotę  219.934,00 zł z czego:  

40.853,00 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.  

w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych 

nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli 

początkujących) od 01 września 2022 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów 

ST3.4750.21.2022.g 

179.081,00 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. w 

związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, 

pedagogów specjalnych, psychologów  zgodnie z pismem Ministra Finansów 

ST3.4750.21.2022.g 

Dz.758 Rozdz. 75814 o kwotę  308.636,17 zł z czego:  

79.351,17 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – zwrot części 

wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego  

w 2021 r. – zgodnie z pismem FB.I.3111.1.47.2022.AS 

229.285,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 

Dz.801 Rozdz. 80101 o kwotę  8.400,00 zł środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin 

– dofinansowanie do projektu „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” 

realizowanego przez PSP Prószków. 

Dz.852 Rozdz. 85202 o kwotę  92.000,00 zł wpływy z różnych opłat  

Dz.852 Rozdz. 85295 o kwotę  27.450,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 

Dz.853 Rozdz. 85395 o kwotę  954.980,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 



 

Dz.855 Rozdz. 85595 o kwotę  13.455,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 

Dz.900 Rozdz. 90002 o kwotę  36.000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki 

samorządu terytorialnego 

 

Dz.900 Rozdz. 90026 o kwotę  1.202,58 zł wpływ dotacji celowej za zrealizowane zadanie z udziałem środków 

europejskich „Zwiększenie zasięgu systemu segregacji odpadów  

w gminie Prószków” 

Dz.921 Rozdz. 92195 o kwotę  30.000,00 zł środki z na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  

w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 

Dochodów majątkowych o kwotę 759.780,32 zł 

Dz.700 Rozdz. 70005 o kwotę  350.860,00 zł wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości 

Dz.758 Rozdz. 75814 o kwotę  20.413,42 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – zwrot części wydatków 

poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego  

w 2021 r. – zgodnie z pismem FB.I.3111.1.47.2022.AS 

Dz.900 Rozdz. 90026 o kwotę  210.905,84 zł zwrot dotacji celowej za zrealizowane zadanie z udziałem środków 

europejskich „Zwiększenie zasięgu systemu segregacji odpadów  

w gminie Prószków” 

Dz.921 Rozdz. 92109 o kwotę  177.601,06 zł zwrot dotacji celowej za zrealizowane zadanie z udziałem środków 

europejskich „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKIS w 

Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy” 

Wydatków bieżących o kwotę 905.773,90 zł  

Dz. 010 Rozdz. 01008 o kwotę 21.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację 

zadań statutowych. Zwiększenie nakładów związane jest z wieloma interwencjami 

mieszkańców w związku z ekstremalnymi opadami atmosferycznymi. Nasilone 

opady powodują podtapianie nieruchomości prywatnych graniczących z rowami 

gminnymi lub ciekami wobec, których Gmina Prószków zobowiązana jest do 

corocznego ich utrzymania.  

Dz. 600 Rozdz. 60004 o kwotę 20.000,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych związanych  

z transportem publicznym  

Dz. 600 Rozdz. 60016 o kwotę 3.000,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych związanych  

z utrzymaniem dróg gminnych –fundusz sołecki 

Dz. 700 Rozdz. 70007 o kwotę 35.000,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych związanych  

z utrzymaniem gminnych zasobów mieszkaniowych  

Dz. 710 Rozdz. 71004 o kwotę 41.500,00 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację 

zadań statutowych związanych z planami zagospodarowania przestrzennego 

Dz. 750 Rozdz. 75023 o kwotę 30.000,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych związanych działalnością 

Urzędu Miejskiego  

Dz. 750 Rozdz. 75075 o kwotę 17.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację 

zadań statutowych związanych działalnością promocjną 

Dz. 750 Rozdz. 75095 o kwotę 6.000,00 zł na realizację zadań statutowych związanych z pozostałą działalnością 

Urzędu 

Dz. 801 Rozdz. 80101 o kwotę  229.641,00 zł z czego:  

30.853,00 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

198.788,00 na wydatki statutowe związane z utrzymaniem szkół  

(m.in. koszty pokrycia opału) 

Dz. 801 Rozdz. 80104 o kwotę  143.427,00 zł z czego:  

10.000,00 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

133.427,00 na wydatki statutowe związane z utrzymaniem szkół  

(m.in. koszty pokrycia opału) 

Dz. 801 Rozdz. 80113 o kwotę  15.000,00 zł na wydatki statutowe związane z dowozem uczniów do szkół 



 

Dz. 801 Rozdz. 80195 o kwotę  50.000,00 zł na wydatki statutowe związane z realizacją zadań oświatowych tj. 

zwrotu kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci będące 

mieszkańcami Gminy Prószków 

Dz. 855 Rozdz. 85516 o kwotę  1.800,00 zł dotacja celowa dla Gminy Krapkowice na finansowanie opieki 

zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Prószków w żłobkach 

znajdujących się na terenie Gminy Krapkowice. 

Dz. 900 Rozdz. 90001 o kwotę  25.000,00 zł na wydatki statutowe związane z gospodarką ściekową  

i ochroną wód 

Dz. 900 Rozdz. 90002 o kwotę  188.926,00 zł na wydatki statutowe związane z realizacją systemu gospodarki 

odpadami. Zwiększenie związane jest z wyższymi kosztami eksploatacji 

związanymi z rosnącą inflacją. 

Dz. 900 Rozdz. 90003 o kwotę 30.000,00 zł na wydatki statutowe związane z utrzymanie porządku  

i czystości w gminie 

Dz. 900 Rozdz. 90004 o kwotę  21.999,90 zł na wydatki statutowe związane z utrzymaniem zieleni w gminie 

Dz. 900 Rozdz. 90005 o kwotę  5.480,00 zł środki na realizację programu „Wdrożenie systemu zarządzania jakością 

powietrza w samorządach Województwa Opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398-

LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL” 

Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 21.000,00 zł na wydatki statutowe związane z działalnością sołectw 

 

Wydatków majątkowych o kwotę 302.027,40 zł 

Dz.  600 Rozdz. 60016 o kwotę  187.027,40 zł zwiększenie środków na realizację zadania „Modernizacja 

4254 m dróg gminnych na terenie gminy Prószków”. Wartość inwestycji po 

zwiększeniu 212.027,40 zł  

Dz. 851 Rozdz. 85154 o kwotę  38.000,00 zł zwiększenie środków na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu 

w Ligocie Prószkowskiej”. Wartość inwestycji po zwiększeniu 101.147,00 zł  

Dz. 900 Rozdz. 90005 o kwotę  40.000,00 zł zwiększenie środków na realizację zadania „Ochrona powietrza 

polegająca na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne”. Wartość 

inwestycji po zwiększeniu 240.000,00 zł  

Dz. 900 Rozdz. 90015 o kwotę 12.500,00 zł zwiększenie środków na realizację zadania „Oświetlenie ul. 

Jędrzejczyka w Źlinicach”. Wartość inwestycji po zwiększeniu 32.500,00 zł – 

fundusz sołecki. 

Dz. 900 Rozdz. 90015 o kwotę 23.000,00 zł wprowadzenie środków na realizację zadania „Wykonanie oświetlenia 

placu zabaw w Chrząszczycach” – fundusz sołecki. 

Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 1.500,00 zł zwiększenie środków na realizację zadania „Projekt adaptacji stawku 

rekreacyjnego przy OSP Boguszyce-Źlinice”. Wartość inwestycji po zwiększeniu 

5.000,00 zł  - fundusz sołecki. 

 

Przychodów o kwotę 1.075.079,14 zł o nadwyżki z lat ubiegłych 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

1. Dochodów bieżących o kwotę 2.132.778,15 zł 

Dz. 754 Rozdz. 75495 o kwotę  59.194,15 zł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 

Dz. 756 Rozdz. 75615 o kwotę 189.000,00 zł z czego: 

 180.000,00 zł – wpływy z podatku od nieruchomości 

     3.000,00 zł – wpływy z podatku rolnego 

     6.000,00 zł – wpływy z podatku leśnego 

Dz. 756 Rozdz. 75616 o kwotę 120.000,00  – wpływy z podatku rolnego 

Dz. 756 Rozdz. 75618 o kwotę 156.000,00 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

Dz. 756 Rozdz. 75619 o kwotę 20.000,00 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych w obrocie hurtowym 

Dz. 756 Rozdz. 75624 o kwotę 50.000,00 zł – wpływy z dywidendy 

Dz. 758 Rozdz. 75814 o kwotę 229.285,00 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 



 

Dz. 852 Rozdz. 85295 o kwotę 99.790,00 zł z czego: 

72.340,00 zł – wpływy z rożnych opłat 

27.450,00 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 

Dz. 853 Rozdz. 85395 o kwotę  954.980,00 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 

Dz. 855 Rozdz. 85595 o kwotę  13.455,00 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 

Dz. 900 Rozdz. 90002 o kwotę  211.074,00 zł – wpływy z innych opłat lokalnych 

Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę  30.000,00 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 

2. Dochodów majątkowych o kwotę 44.000,00 zł 

Dz.010 Rozdz. 01095 o kwotę  44.000,00 zł wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

3. Wydatków bieżących o kwotę 137.300,03 zł 

Dz. 757 Rozdz. 75704 o kwotę  125.000,03 zł obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – wpłaty  

z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 

Dz. 855 Rozdz. 85516 o kwotę  1.800,00 zł zmniejszenie dotacji celowej dla żłobków niepublicznych  

i przesunięcie środków na dotacje dla Gminy Krapkowice na finansowanie opieki 

zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Prószków  

w żłobkach znajdujących się na terenie Gminy Krapkowice. 

Dz. 900 Rozdz. 90004 o kwotę  909,62 zł na wydatki statutowe związane z utrzymaniem zieleni w gminie 

przesunięcia związane z realizacją funduszu sołeckiego 

Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 9.590,38 zł na wydatki statutowe związane z działalnością sołectw przesunięcia 

związane z realizacją funduszu sołeckiego 

 

4. Wydatków majątkowych o kwotę 54.999,90 zł 

Dz.600 Rozdz. 60011 o kwotę  15.000,00 zł zmniejszenie wartości zadania „Budowa chodnika  

w miejscowości Chrzowice”. Wartość zadania po zmniejszeniu 40.000,00 zł 

Dz.900 Rozdz. 90004 o kwotę  1.999,90 zł zmniejszenie wartości zadania „Zakup traktorka do utrzymania terenów 

gminnych na terenie sołectwa Nowa Kuźnia”. Wartość zadania  

po zmniejszeniu 20.000,00 zł – fundusz sołecki 

Dz.900 Rozdz. 90015 o kwotę  1.000,00 zł zmniejszenie wartości zadania „Wykonanie projektu oświetlenia na ul. 

Prószkowskiej w Boguszycach”. Wartość zadania po zmniejszeniu 5.000,00 zł – 

fundusz sołecki 

Dz.921 Rozdz. 92195 o kwotę  2.000,00 zł zmniejszenie wartości zadania „Budowa wiaty na placu rekreacyjno-

festynowym w Boguszycach – etap III”. Wartość zadania  

po zmniejszeniu 10.000,00 zł – fundusz sołecki 

Dz.926 Rozdz. 92601 o kwotę  35.000,00 zł zmniejszenie wartości zadania „Wykonanie oświetlenia boiska w 

Chrząszczycach – I etap”. Wartość zadania po zmniejszeniu 0,00 zł 

Przychodów o kwotę 666.667,00 zł o przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków 

na rachunku bieżącym budżetu. 

 

 

 

Sporządziła: Dorota Staniów      

       Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

   Z up. Burmistrza 

  Janusz Staszowski  

Zastępca Burmistrza   



 

                                                                Druk nr 356 

Projekt z dnia 22.09.2022 r. 

 

 

 

UCHWAŁA NR  

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 30 września 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 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 

   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

   Z up. Burmistrza 

  Janusz Staszowski  

Zastępca Burmistrza   



 

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR  

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 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 607.089,23 zł, z tego: zmniejszono dochody bieżące 

(kolumna 1.1) o kwotę 108.691,09 zł i zwiększono dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 715,780,32 

zł; 

• Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 1.015.501,37 zł, z tego: zwiększono wydatki bieżące 

(kolumna 2.1) o kwotę 768.473,87 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 247.027,50 zł; 

• zwiększono 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 408.412,14 zł 

 

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

W wydatkach majątkowych: 

• Wprowadza się przedsięwzięcie pn.”Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Prószkowie” rodzaj 

dofinansowania POLSKI ŁAD łączne nakłady finansowe 1.401.669,02 zł, limit 2022 147.868,66 zł, limit 

2023 1.253.800,36 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1.401.669,02 zł; 

• Wprowadza się przedsięwzięcie pn.”Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Prószkowie” łączne 

nakłady finansowe 200.000,00 zł, limit 2022 0,00 zł, limit 2023 200.000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 

200.000,00 zł; 

 

Sporządziła: Ewa Miążek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

   Z up. Burmistrza 

  Janusz Staszowski  

Zastępca Burmistrza   



 

                                                                Druk nr 358 

Projekt z dnia 22.09.2022 r. 
 

UCHWAŁA NR  

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

 z dnia 30 września 2022 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/179/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 września  

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego w części finansowanej  z linii  Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciąganego przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w  Prószkowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. 

U. z 2022 r. , poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 94 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( 

tj.. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:  

§ 1 

W Uchwale Nr XXVI/179/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na udzielenie poręczenia kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w części finansowanej  z 

linii  Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciąganego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. 

z o.o. w  Prószkowie wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Poręczenie o którym mowa w pkt. 1 udziela się do 30.09.2031 r.” 

2) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Odpowiedzialność Gminy Prószków z tytułu udzielonego poręczenia ograniczona będzie w każdym roku trwania 
umowy do wysokości udzielonego poręczenia odpowiednio do wysokości i w okresach wskazanych w poniższym 
zestawieniu, również w razie postawienia poręczonego kredytu w stan natychmiastowej wymagalności. 

LP Rok budżetowy Kwota poręczenia 

1 2022 41 666,64 

2 2023 166 666,67 

3 2024 166 666,67 

4 2025 166 666,67 

5 2026 166 666,67 

6 2027 166 666,67 

7 2028 166 666,67 

8 2029 166 666,67 

9 2030 166 666,67 

10 2031 125 000,00 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Środki, o których mowa w ust. 1 zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Prószków w latach  
2022–2031 w wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej oraz w wydatkach zaplanowanych w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2031” 

§ 2 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Prószków. 

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

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

    Radca prawny 

   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

   Z up. Burmistrza 

  Janusz Staszowski  

Zastępca Burmistrza   



 

 

 

UZASADNIENIE: 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie otrzymał dofinansowanie na budowę nowej 

oczyszczalni ścieków w Prószkowie z przebudową i rozbudową istniejącego obiektu.  

Na realizację tego przedsięwzięcia zaciągnął kredyt inwestycyjny na sfinansowanie wkładu własnego. W związku z 

tym, że termin spłaty kredytu przesuwa się na 2031 rok niezbędne jest przesunięcie terminu poręczenia kredytu. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Burmistrz za zgodą Rady może udzielić w /w poręczenia. Biorąc powyższe 

pod uwagę uzasadnione jest podjęcie Uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

   Z up. Burmistrza 

  Janusz Staszowski  

Zastępca Burmistrza   



 

                    Prószków, 22.09.2022 r. 

 

 
 

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA 

ZA OKRES OD 16.06.2022 r. DO DNIA 22.09.2022 r.  

 

1. Wykonano remont ulicy Strzeleckiej w Złotnikach; 

2. Zakupiono i dostarczono kamień oraz kostkę betonową na plac w Nowej Kuźni; 

3. Wymieniono oprawy oświetleniowe na placu festynowym w Przysieczy; 

4. Odebrano dokumentację projektową na wykonanie oświetlenia ulicy Jędrzejczyka  

w Źlinicach (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego); 

5. Wykonano przyłącz gazowy do Przedszkola Publicznego w Prószkowie; 

6. Wykonano ogrzewanie elektryczne w budynku OSP Złotniki (zadanie zrealizowane w ramach 

Funduszu Sołeckiego); 

7. Wykonano renowację elewacji świetlicy wiejskiej w Chrzowicach (zadanie zrealizowane w ramach 

Funduszu Sołeckiego); 

8. Wykonano remont sali wiejskiej w Boguszycach (zadanie zrealizowane w ramach Funduszu 

Sołeckiego); 

9. Wykonano naprawę urządzeń zabawowych na placu w Ligocie Prószkowskiej; 

10. Wykonano montaż monitoringu na placu wiejskim w Jaśkowicach (zadanie zrealizowane w ramach 

Funduszu Sołeckiego); 

11. Zakończono budowę wiaty w Boguszycach (wykonano etap III – roboty brukarskie) (zadanie 

zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego); 

12. Zakupiono oświetlenie do wiaty w Górkach (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego); 

13. Wykonano przyłącz gazowy do świetlicy w Górkach; 

14. Wykonano dokumentację projektową na wykonanie placu zabaw w Złotnikach (zadanie 

zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego); 

15. Zakończono budowę łącznika ul. Strzeleckiej z drogą wojewódzką nr 414 w Złotnikach; 

16. Rozpoczęto budowę ścieżki pieszo-rowerowej Przysiecz- Ligota Prószkowska; 

17. Zakończono budowę ścieżki pieszo-rowerowej Prószków-Pomologia; 

18. Zakończono budowę ścieżki pieszo-rowerowej Zimnice Wielkie - Zimnice Małe; 

19. Podpisano umowę na wymianę ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Górkach; 

20. Do Rady Miejskiej w Prószkowie skierowano projekty uchwał w sprawie wprowadzenia zmian 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących: 

1) Miasta Prószków, zakres obejmujący teren hotelu Arkas, 

2) wsi Górki, zakres obejmujący teren ubojni, 

3) wsi Zimnice Wielkie (dla części ulicy Opolskiej). 

21. Sprzedano nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 318/4 o powierzchni 0,9864 ha z ark.m. 1 

obręb Zimnice Małe. Cena sprzedaży:  348 450,00 zł netto. 

22. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu zawiesił nałożone na Gminę Prószków kary 

za nieosiągnięcie w 2019 i 2020 r. wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła, odpowiednio 3564,00 zł i 1779,00 zł.  

23. Gmina Prószków wygrała w I instancji sprawę sądową przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej 

Zawadzkiego 23, przy ul. Rynek 23 w Prószkowie o uchylenie uchwał podjętych niezgodnie z 

prawem.  

24. Wykazano do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę niezabudowaną nr 1036 ark.m. 7 obręb 

Prószków (ul. Korfantego), o powierzchni 103 m2. Działka stanowi wjazd na teren nieruchomości 

prywatnej. Cena nieruchomości 8000 zł netto. 



 

25. Zawarto umowę realizacji zadania pn.: „Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w 

Prószkowie”, dofinansowanego ze środków rządowego funduszu „Polski Ład”. Wykonawcą 

zadania będzie firma „BUDOPAP” sp. z o.o. z Krapkowic. Wartość umowy: 1 388 729,46 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

    Z up. Burmistrza 

  Janusz Staszowski  

Zastępca Burmistrza   



 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji  kultury za I półrocze 2022 

roku znajduje się w osobnym pliku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


