
Druk nr 14 
Projekt 

z dnia 02.12.2014 
 

UCHWAŁA NR ……. 

Rady Miejskiej w Prószkowie  

                                            z dnia …………… 

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego 
powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich 
utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) - Rada Miejska w 
Prószkowie uchwala, co następuje : 

 

 § 1 

 
W uchwale nr IX/70/2003 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 30.06.2003 roku w sprawie 
zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy 
kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego 
odprowadzania ścieków komunalnych, zmianie ulega treść Porozumienia międzygminnego 
będącego załącznikiem do wyżej wymienionej uchwały w sposób określony w aneksie 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Radca Prawny        Burmistrz 
Eugeniusz Kowaluk               /-/ 
ul. Kościuszki 3a/24                  Róża Malik 
48-300 Nysa 
tel. 6060 296 998 
/-/ 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE: 

 

 Porozumienie Międzygminne z dnia 17 listopada 2003 roku, stanowiące załącznik do 

zmienianej uchwały, zostało zawarte w celu realizacji założeń przyjętych  

w Memorandum Finansowym w sprawie przyznania środków z Funduszu Spójności/ISPA na 

realizację przedsięwzięcia ekologicznego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”. Porozumienie to 

podpisało siedem Gmin biorących udział w jego realizacji tj.: Chrząstowice, Dąbrowa, Komprachcice, 

Łubniany, Opole, Prószków i Tarnów Opolski. Przedmiotem Porozumienia międzygminnego jest 

wspólna realizacja ww. przedsięwzięcia mającego na celu ochronę wód podziemnych na obszarze 

zbiornika GZWP 333 Opole - Zawadzkie przejawiająca się  

w powierzeniu Gminie Opole – Beneficjentowi Końcowemu – zadań Gmin związanych z realizacją 

i obsługą całości Projektu, utrzymaniem i eksploatacją powstałej infrastruktury oraz zbiorowym 

odprowadzaniem ścieków. Gmina Opole wykonująca zadanie publiczne objęte Porozumieniem 

międzygminnym przejęła prawa i obowiązki pozostałych gmin, a Gminy te zobowiązane są do udziału 

w kosztach realizacji powierzonego Gminie Opole zadania.  

 Aneks do Porozumienia, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały, precyzuje 

zapisy dotyczące terminów zakończenia poszczególnych zadań powierzonych Gminie Opole na 

podstawie Porozumienia międzygminnego, w związku z zakończeniem – z dniem 31.12.2014 r. - 

okresu trwałości Projektu i możliwością przekazania Gminom obiektów i urządzeń powstałych w 

ramach Projektu.  

Odpis uchwały zostanie przesłany uczestnikom Porozumienia międzygminnego. 

Aneks zostanie podpisany po podjęciu stosownych uchwał przez wszystkie Rady Gmin 

uczestniczących w realizacji Projektu Funduszu Spójności „Poprawa jakości wody w Opolu” 

w brzmieniu identycznym jak niniejsza uchwała.  

  

 
 
 

Burmistrz 
       /-/ 
Róża Malik 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Załącznik nr 1  
do projektu uchwały nr….. 
Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia…… 

 
ANEKS Nr 3 

z dnia ……………………………………. 
 

do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO 

zawartego w dniu 17 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji 
sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymaniu i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków 

komunalnych 
 

o następującej treści: 
§ 1 

Strony zmieniają treść Porozumienia międzygminnego w  niżej podany sposób: 

1. § 2 ust. 2 i 3  Porozumienia otrzymują brzmienie: 

„2. Wykonywanie zadań, o których mowa w ust.1 Uczestnicy Porozumienia powierzają Gminie 
Opole na następujący czas: 

1) zadanie, o którym mowa w pkt 1)  - na czas niezbędny do zakończenia realizacji i 
całkowitego rozliczenia Projektu; 

2) zadanie, o którym mowa w pkt 2) i pkt 4)  - do upływu pięciu lat licząc od roku, w którym 
nastąpiło przekazanie płatności końcowej z Funduszu Spójności tj. do 31 grudnia 2017 
roku; 

3) zadanie, o którym mowa w pkt 3)  - do czasu przekazania Gminom obiektów i urządzeń 
powstałych w wyniku realizacji Projektu, nie dłużej jednak niż do upływu pięciu lat licząc od 
roku, w którym nastąpiło przekazanie płatności końcowej z Funduszu Spójności tj. 
do 31 grudnia 2017 roku;  

3. Określone w ustawie wymienionej w ust.1 pkt 4, prawa i obowiązki organów gminy związane 
z wykonywaniem powierzonego zadania, wykonują odpowiednie organy Gminy Opole. 
W szczególności właściwe organy Gminy Opole będą miały prawo  zatwierdzania publicznych 
cen i stawek za zbiorowe odprowadzanie  ścieków oraz warunków ich stosowania, do upływu 
pięciu lat licząc od roku, w którym nastąpiło przekazanie płatności końcowej z Funduszu 
Spójności tj. do 31 grudnia 2017 r.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia zawarte w Porozumieniu międzygminnym pozostają bez zmian. 

§ 3 

Aneks do Porozumienia międzygminnego podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 
 
1. Gmina Chrząstowice      

2. Gmina Dąbrowa 

3. Gmina Komprachcice 

4. Gmina Łubniany 

5. Gmina Opole 

6. Gmina Prószków 

7. Gmina Tarnów Opolski 

Burmistrz 
       /-/ 
Róża Malik 



                                                                                                     Druk nr 15 
                                                                                                          Projekt z dnia 10.12.2014 r. 
 

 
UCHWAŁA NR………………. 
Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia ……….…………2014 r.  

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego  

pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w r amach Programu Operacyjnego 
Pomoc techniczna na lata 2007-2013 

 
 

Na  podstawie  art. 18 ust.2. pkt 12 oraz  art. 10 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz.379,1072) oraz art. 
216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 
r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz.379,911,1146,1626) Rada Miejska w Prószkowie 
uchwala co następuje: 

§ 1 
 

W uchwale Nr XXIX/230/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji 
projektu partnerskiego  pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 wprowadza się następujące 
zmiany: 
 

1. § 3 uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
„§ 3.1.  Całkowita wartość projektu w latach 2013-2015 zgodnie z wnioskiem  
o przyznanie dotacji wynosi 648.514,76 zł. 

2. Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji wynosi 583.663,28 zł, a wkład własny 
64.851,48 zł.” 

 
2. § 4 uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„§ 4. Podział środków w ramach projektu w części dotyczącej Gminy Prószków przedstawia 
się następująco: 

1.  w 2013 roku w wysokości 23,41zł, 
2.  w 2014 roku w wysokości 1442,65  zł, 
3.  w 2015 roku w wysokości 286,18  zł.”  

 
§ 2 

 
1. Szczegółowe warunki partycypacji finansowej partnerów projektu w jego realizacji oraz 

zasady rozliczeń finansowych pomiędzy partnerami określone zostały w umowie 
partnerskiej zawartej pomiędzy Miastem Opole i pozostałymi partnerami projektu. 

2. Projekt aneksu do umowy partnerskiej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
3. Do podpisania aneksu do umowy partnerskiej upoważnia się Burmistrza Prószkowa 

 
 
 
 

§ 3 



 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Radca Prawny        Burmistrz 
Eugeniusz Kowaluk               /-/ 
ul. Kościuszki 3a/24                  Róża Malik 
48-300 Nysa 
tel. 6060 296 998 
/-/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do Uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIX/230/2013 z dnia 28 maja 2013 r.  

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój 
Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 

2007-2013 
 

Zgodnie z umową dotacji  nr DPT/BDG-II/POPT/109/13 z dnia 19 lipca 2013 r. 
Miasto Opole w partnerstwie z gminami Aglomeracji Opolskiej realizuje projekt pn. 
Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej.  

Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz 
w 15% z budżetu państwa. 

Wartość projektu zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji wynosi 648.514,76 zł., 
natomiast dofinansowanie wynosi 90% kosztów kwalifikowanych (tj. 583.663,28 zł). Wkład 
własny stanowi 10% kosztów kwalifikowanych. Wszyscy partnerzy zobowiązani są do 
partycypacji w kosztach jego realizacji. Wkład partnerów uzależniony jest od liczby 
mieszkańców danej gminy (stosunek do liczby mieszkańców Aglomeracji ogółem). 
Szczegółowe zasady wnoszenia wkładu finansowego do projektu oraz rozliczeń pomiędzy 
partnerami reguluje umowa partnerska oraz aneks do umowy stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje opracowanie następujących dokumentów 
strategicznych i planistycznych dla AO: 

1) Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 roku; 
2) Programu rozwoju gospodarczego Aglomeracji Opolskiej; 
3) Studium komunikacyjnego Aglomeracji Opolskiej; 
4) Koncepcji programowo - przestrzennej dla Optycznej Sieci Teleinformatycznej dla 

Aglomeracji Opolskiej (OSTA); 
5) Wytycznych technicznych i prawnych dla sporządzenia i oceny dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej, budowy i utrzymania sieci; 
W związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo- finansowym projektu, wydatki 

zaplanowane na rok 2014 nie zostaną poniesione w pełnej wysokości, część zostanie 
przeniesiona na rok 2015. Przesunięcia w realizacji projektu spowodowane są przede 
wszystkim wydłużonym okresem opracowywania dokumentów przez Wykonawców  
z którymi podpisano umowy. Ponadto zrezygnowano z realizacji działania pn. „Opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej OSTA”, co skutkuje zmniejszeniem wartości 
budżetu projektu. Przesunięcia w harmonogramie oraz zmiana wartości projektu nie zagrażają 
realizacji oraz nie mają wpływu na osiągnięcie założonych wskaźników. 

Uchwała rodzi skutki finansowe dla budżetu Gminy Prószków.  
 

 
Burmistrz  
       /-/ 
Róża Malik 
 

 
 
 
 
 
 



Druk nr 16 
Projekt z dnia 04.12.2014 rok 

 
                                                    

Uchwała Nr     /……./2014 
RADY  MIEJSKIEJ  w  PRÓSZKOWIE 

z dnia  …………… 2014 roku 
                                                                                                                                                                                                                        

w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego 
                 
              

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U z 2013 r. 594 z późn. zm./ RADA MIEJSKA w PRÓSZKOWIE uchwala, 
co następuje:  

§ 1 

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, której przedmiotem 
jest ten sam lokal użytkowy o powierzchni 91,61 m2 znajdujący się w budynku mieszkalno- 
użytkowym przy ul. Zawadzkiego 16-16A-16B w Prószkowie, posadowionym na działce 
oznaczonej nr 653 o pow. 0,0540 ha z ark.m. 6 obręb Prószków, gm. Prószków, dla której 
w Sądzie Rejonowym w Opolu prowadzona jest księga wieczysta KW nr OP1O/00089779/3 
na rzecz Gminy Prószków. 

§ 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                    Zastępca Burmistrza 
Eugeniusz Kowaluk               /-/ 
ul. Kościuszki 3a/24                  Anna Wójcik 
48-300 Nysa 
tel. 6060 296 998 
/-/ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

W styczniu 2015 roku skończy się termin, na który została zawarta umowa najmu lokalu 
użytkowego wymienionego w projekcie niniejszej uchwały. Dotychczasowy najemca zwrócił 
się z wnioskiem o kontynuację umowy najmu. W związku z ustawą o samorządzie gminnym 
artykuł 18 ust. 2 pkt. 9 lit a:  

art. 18 ust. 2 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 

9)podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego 
zarządu, dotyczących: 

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy 
szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, 
gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać 
tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy 

 

Zatem zgoda Rady jest wymagana. 

 
 

Zastępca Burmistrza  
              /-/ 
      Anna Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Druk nr 17 
Projekt z dnia 04.12.2014 rok 

 

 
Uchwała Nr     /……./2014 

RADY  MIEJSKIEJ  w  PRÓSZKOWIE 
z dnia  …………… 2014 roku 

 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 68 ust. 1 pkt.7, ust. 1a i ust. 3a 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 
518 ze zm./ RADA MIEJSKA w PRÓSZKOWIE uchwala, co następuje:  

§ 1 

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od ceny ustalonej zgodnie 
z art. 67 ust. 63 ustawy o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1, mieszczącego się na parterze 
budynku mieszkalnego dwurodzinnego nr 17 przy ul. Młyńskiej w Prószkowie wraz 
z udziałem wynoszącym 4249/10000 części we współwłasności działki Nr 825 z ark.m. 7, 
obręb Prószków, na której znajduje się budynek, zapisanej w księdze wieczystej KW 
nr OP1O/00086930/9 w Sądzie Rejonowym w Opolu. 

§ 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                    Zastępca Burmistrza 
Eugeniusz Kowaluk               /-/ 
ul. Kościuszki 3a/24                  Anna Wójcik 
48-300 Nysa 
tel. 6060 296 998 
/-/ 

 
 
 



 
Uzasadnienie 

 

Najemcy lokalu mieszkalnego nr 1, mieszczącego się w budynku nr 17 przy ul. Młyńskiej 
w Prószkowie zwrócił się o udzielenie bonifikaty na zakup przedmiotowego lokalu wraz 
z udziałem wynoszącym 4249/10000 części we współwłasności działki Nr 825 z ark.m. 7, 
obręb Prószków.   

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami /j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm./ właściwy organ może udzielić 
bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, na podstawie uchwały rady, jeżeli 
nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny.   

W związku z ustawą o samorządzie gminnym artykuł 18 ust. 2 pkt. 9 lit a:  

art. 18 ust. 2 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 

9)podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego 
zarządu, dotyczących: 

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy 
szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, 
gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać 
tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. 

W związku z powyższym, mając na celu umożliwienie realizacji uprawnień wynikających 
z aktualnie obowiązujących przepisów prawa przysługujących najemcy, zasadnym i celowym 
jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Zastępca Burmistrza  
              /-/ 
      Anna Wójcik 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 `     Druk nr 18 
 Projekt z dnia 10.12.2014        

             
  UCHWAŁA Nr .../..../2014 
       Rady Miejskiej w       
             Prószkowie 
       z dnia ......…2014 

 
w sprawie nadania nazwy ulicy 

 

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

gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co 

następuje: 

§ 1  

Ulicy, stanowiącej nieruchomość, działkę nr 1542 z km. 12 obrębu Prószków będącej 

własnością Gminy Prószków, określonej w załączniku do uchwały nadaje się nazwę: 

„Leśna". 

§2  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§3  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie. 

§4  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia og łoszen ia  w  Dz ienn iku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 
 

Radca Prawny /-/                             Burmistrz  
Eugeniusz Kowaluk              /-/ 
ul. Kościuszki 3a/24                  Róża Malik 
48-300 Nys 

 



Uzasadnienie do uchwały w sprawie nadania nazw ulicy 

Z uwagi na to, iż zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego m. Prószków tereny 
położone przy działce nr 1542 stanowiącą drogę gminną są terenami przeznaczonymi pod 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, oraz mieszkaniowe wraz z usługami, inwestorzy 
realizujący inwestycje budowlane powinni mieć możliwość uregulowania spraw związanych 
z meldunkiem oraz nadaniem numeru porządkowego dla nieruchomości. Dlatego został 
złożony wniosek przez mieszkańców o nadanie nowej nazwy ulicy : Leśna. 
 
 
 
          Burmistrz 
                /-/ 
          Róża Malik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


