
 
 

RO.0006.21.2015.ORM                     Druk nr 24 
         Projekt z dnia 16.01.2015 r. 
 
 
 

UCHWAŁA NR…………… 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE  

z dnia……………….  
 

w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia                         
23 marca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska                               
w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1 
 

Uchwałę nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków zmienia się w sposób następujący: 

1.  Skreśla się dotychczasową treść Załącznika nr 4 – Wykaz jednostek 
organizacyjnych Gminy Prószków i nadaje mu brzmienie jak w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

§ 3 
 

Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie                             
oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 
 
 
 
Radca Prawny                    Zastępca Burmistrza 
Eugeniusz Kowaluk               /-/ 
ul. Kościuszki 3a/24                  Anna Wójcik 
48-300 Nysa 
tel. 606 296 998 
/-/ 

 
 



 
 

Załącznik 
do Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie 

nr ………………….z dnia………….………   
 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PRÓSZKÓW 
 

1. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie 
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie 
3. Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie 
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie 
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej 
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Boguszycach 
7. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach 
8. Zespół Szkół im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich 
9. Publiczne Gimnazjum im. ks. Hugo Kwiotka w Prószkowie 
10. Przedszkole Publiczne w Górkach 
11. Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej 
12. Przedszkole Publiczne w Prószkowie 
13. Przedszkole Publiczne w Zimnicach Wielkich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
do Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie  

nr……………… z dnia …………………… 
 
 
 

 
 W załączniku nr 4 do Uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 
23 marca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków zamieszczono wykaz 
jednostek organizacyjnych Gminy Prószków, wśród których wskazano kolejno: 
 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Prószkowie. 
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie. 
3. Przedszkole Publiczne w Prószkowie. 
4. Przedszkole Publiczne w Górkach. 
5. Przedszkole Publiczne w Złotnikach. 
6. Przedszkole Publiczne w Boguszycach. 
7. Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej. 
8. Przedszkole Publiczne w Zimnicach Wielkich. 
9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie. 
10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Złotnikach. 
11. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej. 
12. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimnicach Wielkich. 
13. Publiczna Szkoła Podstawowa w Boguszycach. 
14. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie.  
15. Publiczne Gimnazjum w Prószkowie. 
16. Publiczne Gimnazjum w Zimnicach Wielkich. 

 
 

Na skutek zmian organizacyjnych jednostki wskazane w pkt 5 oraz pkt 10 wykazu 
w brzmieniu dotychczasowym zespoliły się w Zespół Szkolno – Przedszkolny                       
im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach, jednostki wskazane w pkt 6 i pkt 13 w Zespół Szkolno 
– Przedszkolny im. Jana Pawła II w Boguszycach, natomiast jednostki wskazane w pkt 
12 oraz pkt 16 – w Zespół Szkół im. Ks. Karola Brommera                          w Zimnicach 
Wielkich. Gminny Ośrodek Kultury w Prószkowie (pkt 1) przekształcił się w Ośrodek 
Kultury i Sportu w Prószkowie, natomiast jednostkom wskazanym w pkt 9 oraz pkt 15 
nadano kolejno imiona: Bronisława Koraszewskiego oraz ks. Hugo Kwiotka.  

Wobec powyższego zasadne jest zaktualizowanie brzmienia Załącznika nr 4                   
do Uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004r.               
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków zgodnie z obowiązującym stanem 
faktycznym i prawnym określonym przez statuty poszczególnych jednostek 
organizacyjnych Gminy Prószków. 

 
Zastępca Burmistrza  
              /-/ 
      Anna Wójcik 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

RO.0006.22.2015.ORM                     Druk nr 25 
         Projekt z dnia 28.01.2015 r. 
 

Uchwała Nr ….. 
Rady Miejskiej w Prószkowie 

 z dnia… 
 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania  
rekrutacyjnego    do  publicznych  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków oraz 
określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

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

gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 397,poz. 1072 )  i art. 20c ust. 
4  i 6 oraz  art. 20 zf pkt. 1  ustawy   z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 
141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,  poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 
2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043,  Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 
273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,  poz. 791,   Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 
1292, z 2008 r.  Nr 70,   poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 
2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, 
z 2010 r.  Nr 44,  poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 
106,   poz. 622,  Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 
2012 r.   poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz.7,  
290,538,598,642, 811, 1146, 1877)  Rada Miejska  w Prószkowie uchwala,  co następuje: 

 
§1. Określa się   kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli,  

wartość punktową  kryteriów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzania    w przypadku 
uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym  etapie postępowania lub  jeżeli  po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi 
miejscami:  
 
 
Lp. 

 
Kryterium 

Wartość 
kryterium                            

w punktach 

Dokumenty 
potwierdzające 

spełnienie  kryterium 
 
1. 

Kandydat zamieszkały w miejscowości                    
położonej  najbliżej   publicznego 
przedszkola 

 
10 

Pisemne oświadczenie                   
rodzica    

 
2. 

Kandydat podlegający  obowiązkowi 
rocznego przygotowania przedszkolnego 

 
6  

Pisemne oświadczenie 
 rodzica  

 

3. 

Rodzic samotnie wychowujący kandydata  
jest zatrudniony    co najmniej    w połowie 
wymiaru czasu pracy lub    prowadzi 
działalności  gospodarczą lub 
gospodarstwo rolne i jest ubezpieczony w 
KRUS  lub kształci się  w systemie 
dziennym  

 
 
4 

 
 

Pisemne oświadczenie 
rodzica  

 
 
4. 

Oboje rodziców  kandydata  są zatrudnieni  
co najmniej    w połowie czasu pracy lub  
prowadzą działalność gospodarczą lub 
gospodarstwo rolne   i są ubezpieczeni                       

 

3 

 
Pisemne oświadczenia 

rodziców 



 
 

w KRUS lub kształcą się w systemie 
dziennym 

 
 
5. 

Rodzeństwo kandydata będzie   
kontynuowało edukację przedszkolną                        
w danym przedszkolu, a w przypadku 
zespołu szkolno - przedszkolnego  również 
szkoły - w roku szkolnym na który 
prowadzona jest rekrutacja 

 
 
2 

 
 

Pisemne oświadczenia 
rodziców 

 
 
6. 

 Rodzice kandydata  są płatnikami podatku 
od osób fizycznych jako mieszkańcy 
gminy Prószków - warunek jest również  
spełniony, gdy tylko jeden z  rodziców   
pracuje. 

 
1 

 
Pisemne  oświadczenie 

każdego z rodziców  

 
      

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi  w życie z upływem 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku  

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 
Radca prawny                     Burmistrz 
       /-/                             /-/ 
Mgr Andrzej D ąbrowski         Róża Malik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 

 

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 
r. zwana „rekrutacyjną” wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci   do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego.         

W myśl art. 20 c ust.1 ww. ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe 
na obszarze danej gminy. 
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe : 
           1) wielodzietność rodziny kandydata, 

2) niepełnosprawność kandydata, 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Poszczególne kryteria ustawowe mają  taka samą wartość..  
 

W przypadku uzyskania przez kandydatów  równorzędnych wyników na pierwszym 
etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole  nadal 
dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do 
określenia  dodatkowych kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postepowania ,                  
tzw. „kryteria gminne”.  

 Zgodnie z art. 20 c ust 6 ww. ustawy organ prowadzący określa nie więcej niż                          
6 kryteriów, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde 
kryterium może mieć różną wartość. Organ prowadzący określa także dokumenty  niezbędne 
do  potwierdzenia tych kryteriów.  

Do przedszkola będą przyjęte dzieci, które uzyskała największą liczbę punktów w tych 
etapach rekrutacyjnych. Rekrutacja na podstawie tych kryteriów kończyć się będzie                             
31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja do 
przedszkoli prowadzonych przez gminę  Prószków. 

Wskazane w projekcie uchwały kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego powstały w wyniku uzgodnień z dyrektorami, oraz  w większości uwzględnione 
były w procesie rekrutacji do przedszkoli  na rok szkolny2014/2015.   
 

Należy zaznaczyć, iż dzieci 5 letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego mają zapewnione miejsca w przedszkolach na mocy prawa.                          
              

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw - od dnia  1 września 2015 r. dziecko w wieku 4 lat ma 
prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego a gmina ma obowiązek zapewnić warunki 
realizacji tego prawa. Od 1 września 2017 r. prawo to dotyczy również dzieci  3 letnich. 

  
Burmistrz  
      /-/ 
Róża Malik 

 
 

Przygotowała:  Barbara Dziubałtowska 

 



 
 

RO.0006.23.2015.ORM                     Druk nr 26 
         Projekt z dnia 07.02.2015 r. 

 
 

UCHWALA NR……………………… 
Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia……………….. 
 

w sprawie opinii projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w 
sprawie wyznaczenia aglomeracji „Krapkowice” na obszarze gmin: Krapkowice, 
Strzeleczki, Prószków, Gogolin i likwidacji dotychczasowej aglomeracji 
„Krapkowice” 
 
 
Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)  
 
Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 
 
§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji „Krapkowice” na obszarze gmin: Krapkowice, Strzeleczki, 
Prószków, Gogolin i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Krapkowice” stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
Radca prawny                     Burmistrz 
       /-/                             /-/ 
Mgr Andrzej D ąbrowski         Róża Malik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
UZASADNIENIE DO UCHWALY 

 
 

Zgodnie z art. 43 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 

2012 r., poz. 145 ze zm.) aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 

wyznacza w drodze uchwały sejmik województwa. Wyznaczenie aglomeracji następuje po 

uzgodnieniu przez marszałka województwa z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony 

przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów 

mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 

1 tej ustawy - z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, oraz po 

zasięgnięciu przez marszałka województwa opinii zainteresowanych gmin. 

 

 
Burmistrz  
        /-/ 
Róża Malik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RO.0006.24.2015.ORM                      Druk nr 27 
 

Projekt z dnia 27.01.2015 rok 
                                                         

  
                                                    

Uchwała Nr     /……./2015 
RADY  MIEJSKIEJ  w  PRÓSZKOWIE 

z dnia  …………… 2015 roku 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 
                 
              

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./ RADA MIEJSKA w PRÓSZKOWIE uchwala, 
co następuje:  

§ 1 

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa, oznaczona numerami działek: 964/3 
o pow. 0,5705 ha, 964/5 o pow. 0,0008 ha, 964/7 opow. 0,0362 ha z ark.m. 7, obręb Prószków, 
gm. Prószków, zapisana w księdze wieczystej KW nr OP1O/00076362/3, a także to samo 
pomieszczenie biblioteczne o pow. użytkowej 42 m2, znajdujące się w budynku przy 
ul. Opolskiej 47 w Zimnicach Wielkich, posadowionym na działce 935/21 z ark.m. 3, obręb 
Zimnice Wielkie, gm. Prószków, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00064946/4. 

§ 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                    Zastępca Burmistrza 
Eugeniusz Kowaluk               /-/ 
ul. Kościuszki 3a/24                  Anna Wójcik 
48-300 Nysa 
tel. 606 296 998 
/-/ 

 
 
 



 
 

 
Uzasadnienie 

 
W kwietniu 2015 roku skończy się termin, na który została zawarta umowa dzierżawy 

na nieruchomości oraz pomieszczenie biblioteczne wymienione w projekcie niniejszej 
uchwały. Dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o kontynuację umowy dzierżawy. 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
RO.0006.25.2015.ORM                  Druk nr 28 
 
                                                                                                                              Projekt z dnia  11 lutego 2015r. 

 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia .................... 2015 r 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

Na podstawie art.12 § 1,4,10,11,12,13 ustawy z dnia 5 stycznia 201lr. - Kodeks 
wyborczy   /Dz.U. Nr 21, poz 112 ze zm./ oraz art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym  /t.j. Dz.U z 2013r. poz.594 ze zm/ na wniosek Burmistrza Prószkowa 
Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Tworzy się obwód Nr 10 w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, przy ul. Zamkowej 
2 i 8, celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych 
na dzień 10 maja 2015 r. 

2. Granice obwodu odpowiadają granicy terytorialnej Domu Pomocy Społecznej 
w Prószkowie. 

3. Siedzibą obwodowej komisji wyborczej jest Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie. 

§ 2.  

Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu w Opolu. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4.  

       Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie. 

                                                             § 5. 

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

Radca Prawny                       Zastępca Burmistrza 

Eugeniusz Kowaluk               /-/ 
ul. Kościuszki 3a/24                  Anna Wójcik 
48-300 Nysa 
tel. 606 296 998 /-/ 



 
 

 

UZASADNIENIE  

do Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie utworzenia odrębnego 
obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych 
na dzień 10 maja 2015 r. 

 

Zgodnie z art. 12 § 4 Kodeksu wyborczego Rada Miejska, w drodze uchwały, na 
wniosek burmistrza, tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, 
domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale 
zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co 
najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych 
przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką. 

W związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. wyborami Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej istnieje konieczność utworzenia na wniosek Burmistrza 
Prószkowa na terenie Gminy Prószków odrębnego obwodu do głosowania w Domu Pomocy 
Społecznej w Prószkowie znajdującym się na terenie miasta Prószków.  

Zgodnie z informacją Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Prószkowie przekazaną 
dnia 11 lutego 2015r. liczba wyborców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w 
Prószkowie wg stanu  na dzień 31 stycznia 2014 r. wynosiła 107. 

 
 
 

Zastępca Burmistrza  
               /-/ 
      Anna Wójcik  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RO.0006.26.2015.ORM                      Druk nr 29 
 

Projekt z dnia 11 lutego 2015 r.  
 

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

z dnia …………………2015 r. 

w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze 
Gminy Prószków do stanu faktycznego oraz zmiany siedzib obwodowych komisji 

wyborczych 

Na podstawie art. 12 § 2, 11, 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. 
U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) na wniosek Burmistrza Prószkowa Rada Miejska w Prószkowie 
uchwala, co następuje:   

 
§ 1. 

W uchwale Rady Miejskiej w Prószkowie nr XX/151/2012 z dnia 6 września 2012 r. w 
sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, 
granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w 
Prószkowie nr XXI/162/2012 z dnia 11 października 2012r. skreśla się dotychczasową treść 
załącznika do uchwały „Podział Gminy Prószków na stałe obwody głosowania” i nadaje mu 
brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.   

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.   

 

§ 3. 

Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu w Opolu.   

§ 4. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie.   
 

§ 5. 

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

Radca Prawny                    Zastępca Burmistrza 
Eugeniusz Kowaluk               /-/ 
ul. Kościuszki 3a/24                  Anna Wójcik 
48-300 Nysa 
tel. 606 296 998 
/-/ 



 
 

Załącznik   
    do Uchwały Nr ………Rady 

Miejskiej w Prószkowie z 
dnia …………… 

Podział Gminy Prószków na stałe obwody głosowania   

Numer  
obwodu 

głosowania  
Granice obwodu  

Siedziba  
Obwodowej Komisji Wyborczej  

1  Chrząszczyce, Folwark, Górki   
Chrząszczyce ul. Opolska 32 

salka parafialna  

2  

Prószków, ul. Daszyńskiego, ul. Osiedle Leśne, ul. Akacjowa, ul. Lipowa, ul. Sportowa, ul. 
Powstańców, ul. Ogrodowa, ul. Wiosenna, ul. Partyzancka, ul. Leśna, ul. Rudnicka, ul. Piaskowa, 
ul. Parkowa, ul. Grunwaldzka, ul. Osiedle, ul. Pomologia, ul. Zawadzkiego, ul. Zamkowa z 
wyłączeniem nr 2 i 8   

Prószków ul. Daszyńskiego 6  
  

Ośrodek Kultury i Sportu  

3  Ligota Prószkowska   
Ligota Prószkowska ul. Szkolna 

25 – Publiczna Szkoła 
Podstawowa  

4  Boguszyce, Chrzowice, Źlinice   
Boguszyce ul. Opolska 17 

Zespół Szkolno - 
Przedszkolny  

5  Zimnice Wielkie, Zimnice Małe   
Zimnice Wielkie ul. Opolska 47 

świetlica wiejska  

6  Winów  
Winów ul. Szkolna 14 
świetlica wiejska  

7  Przysiecz   
Przysiecz ul. Szkolna 14 
 Sala przy stacji Caritas 

8  Złotniki, Nowa Kuźnia   
Złotniki ul. Opolska 40 
świetlica wiejska  



 
 

9  
Prószków, ul. Zielona, ul. Polna, ul. Szpitalna, ul. Stara Kuźnia, ul. Młyńska, ul. Krasickiego, ul. 
Słoneczna, ul. Stawowa, ul. Kasztanowa, ul. Opolska, ul. Zamkowa nr 2 i 8, ul. Kopernika, ul. 
Szkolna, ul. Kościuszki, ul. Korfantego, ul. Eichendorfa, sołectwo Jaśkowice   

Prószków ul. Zamkowa 2 Sala 
Gminnego Zarządu TSKN 

Prószków 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
do Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie dostosowania opisu granic stałych 
obwodów głosowania na obszarze Gminy Prószków do stanu faktycznego oraz zmiany 
siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
 

Uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie nr XX/151/2012 z dnia 6 września 2012 r. w 
sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic 
i siedzib obwodowych komisji wyborczych zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie 
nr XXI/162/2012 z dnia 11 października 2012r. dokonano podziału Gminy Prószków na stałe 
obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji 
wyborczych. Na terenie Miasta Prószkowa zostały wyznaczone dwa obwody głosowania (nr 2 
oraz nr 9), a ich granice wyznaczają przyporządkowane odpowiednio ulice miejscowości 
Prószków oraz sołectwo Jaśkowice.  

Uchwałą nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014r. ulicy 
stanowiącej nieruchomość, działkę nr 1542 z km. 12 obrębu Prószków będącej własnością 
Gminy Prószków nadano nazwę „Leśna”. Wobec powyższego zachodzi konieczność 
dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Prószków do 
aktualnego stanu faktycznego uwzględniającego ul. Leśną mieszczącą się w miejscowości 
Prószków.  

Jednocześnie, uwzględniając wnioski mieszkańców Sołectwa Przysiecz, a także 
informacje uzyskane w następstwie przeprowadzonych konsultacji z radnym i sołtysem w/w 
miejscowości, jako siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej w Obwodzie nr 7 (Przysiecz) 
wskazuje się Salę przy stacji Caritas mieszczącą się w Przysieczy przy ul. Szkolnej 14. 
 
 
 

Zastępca Burmistrza  
               /-/ 

                 Anna Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RO.0006.27.2015.ORM                      Druk nr 30 
 
 Projekt z dnia 11.02.2015 r. 

 
Uchwała Nr …../…./2015 

  Rady Miejskiej w Prószkowie 
z dnia  ….. 2015 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Prószkowie na rok 2015  

 

Na podstawie § 37 ust.1 w związku z § 31 uchwały Nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków (Dz. U. 
Woj. Opolskiego Nr 24 poz. 690)  oraz art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala 
co następuje: 

§ 1 

1. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych i Obywatelskich 
stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa 
Publicznego stanowiący załącznik nr 3 do uchwały. 

4. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska, 
Rzemiosła i Handlu, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Prószkowie. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Radca Prawny                    Zastępca Burmistrza 
Eugeniusz Kowaluk               /-/ 
ul. Kościuszki 3a/24                  Anna Wójcik 
48-300 Nysa 
tel. 606 296 998 
/-/ 



 
 

Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Komisje przedkładają Radzie swój plan 

pracy, który Rada zatwierdza, wykonują swoje zadania zgodnie z obligatoryjnie 

przedkładanym planem pracy. Komisje podlegają Radzie, zatem podjęcie przez Radę uchwały 

przyjmującej plan pracy jest delegowaniem uprawnień Rady dla podejmowania przez Komisje 

ściśle określonych zadań. 

Zastępca Burmistrza 
/-/ 

      Anna Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Zał. Nr 1 do Uchwały nr …  
     Rady Miejskiej w      

        Prószkowie z dnia ….. 
 

 
Plan pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie na rok 2015 

 
1. Analiza pracy komisji rewizyjnej w poprzedniej kadencji. 
2. Analiza rejestru skarg i wniosków Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 
3. Analiza działalności Związku Gmin PROKADO na podstawie dokumentacji dostępnej w 

Urzędzie Miejskim w Prószkowie. 
4. Kontrola realizacji wybranych postępowań przetargowych realizowanych przez gminę 

Prószków. 
5. Analiza finansowania jednostek OSP w gminie Prószków. 
6. Kontrola wydatkowania środków z funduszu antyalkoholowego. 
7. Kontrola realizacji zadania gminy w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3. 
8. Analiza wykonania budżetu za rok 2014 (2. kwartał 2015). 
9. Opiniowanie projektu budżetu na rok 2016 (4. kwartał 2015). 
10. Kontrole zlecone przez Radę Miejską. 
11. Bieżące opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej. 

 
Komisja planuje organizować posiedzenia raz w miesiącu.  
 
 

Przewodniczący Komisji 
 

Lucjan Dzumla 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Zał. nr 2 do uchwały nr ….  
Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia ….. 
PLAN PRACY 

KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH 
I OBYWATELSKICH 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 
NA ROK 2015 

 

TERMINY 
SPOTKAŃ 

TEMAT UWAGI 
 

luty 1.Omówienie projektu planu pracy Komisji    
    na  2015 rok. 
2. Opiniowanie projektów uchwał Rady  
    Miejskiej. 
3. Sprawy bieżące. 

 

marzec 1.Sprawozdanie z działalności Miejskiego  
   Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie  
    – formy i sposoby pomocy  potrzebującym,     
     uzależnionym. 
 2. Opiniowanie projektów uchwał Rady  
    Miejskiej. 
3. Sprawy bieżące. 

Kierownik MOPS-u 

kwiecień 1. Analiza ocena stanu bezpieczeństwa na  
     terenie  gminy Prószków. 

     2. Opiniowanie projektów uchwał Rady  
         Miejskiej. 

3. Sprawy bieżące. 

 Komendant policji 

maj 1. Struktura organizacyjna placówek 
oświatowych- arkusze organizacyjne na rok 
szkolny 2015/2016 

2. Zapoznanie się  z wybranymi placówkami 
oświaty ( wizyta w placówce) – propozycje 
spędzania czasu wolnego dla dzieci i 
młodzieży. 

     3. Opiniowanie projektów uchwał Rady  
          Miejskiej. 
     4. Sprawy bieżące. 

Dyrektor Biura 
Oświaty,  
wybrane placówki 
(dyrektorzy) 

czerwiec 1.Informacja o działaniach OKiS-u w  
   Prószkowie, oferta wakacyjna. 
2.Analiza i ocena funkcjonowania służby  
    zdrowia na terenie gminy Prószków. 
3. Opiniowanie projektów uchwał Rady  
     Miejskiej w Prószkowie. 
4. Sprawy różne. 

Dyr. Ośrodka 
Kultury i Sportu 
 
Kierownicy 
praktyk lekarskich 



 
 

wrzesień  1. Ocena stanu przygotowania placówek 
oświatowych do rozpoczęcia roku 
szk.2015/2016 

- stan bazy 
- niezbędne potrzeby 
- wykonane remonty i inwestycje 
 

  2.Analiza i ocena wykonania budżetu za I  
     półrocze 2015. 
  3.Opiniowanie projektów uchwał Rady  
      Miejskiej w Prószkowie. 
  4. Sprawy różne. 

 

październik 1. Zaopiniowanie wniosków do budżetu na  
    2015 rok złożonych przez dyrektorów  
     placówek oświatowych, klubów  
     sportowych, OKiS, rady sołeckie,  
     stowarzyszenia, radnych. 
2. Opiniowanie projektów uchwał Rady  
     Miejskiej. 
3.Sprawy bieżące. 

 

listopad 1. Projekt budżetu na 2016 rok. 
2. Opiniowanie projektów uchwał Rady 

Miejskiej. 
3. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat 

lokalnych. 
4. Informacja o funkcjonowaniu wybranych 

organizacji pozarządowych. 
5. Sprawy bieżące. 

burmistrz 
 
 
 
 
prezesi organizacji 

grudzień  1. Projekt budżetu gminy Prószków na 2016 
rok – wyrażenie opinii, wniosków przed 
podjęciem uchwały budżetowej. 

2. Opracowanie planu pracy komisji na 2015 
rok. 

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady 
Miejskiej. 

4. Sprawy bieżące. 
 

burmistrz 

 
                                                                      Przewodniczący Komisji 

             
           Klaudia Lakwa                       

 

 

 



 
 

 
Zał. nr 3 do uchwały nr…     

Rady Miejskiej w   Prószkowie z dnia… 
 
 
 
 

Plan prac Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa 
Publicznego na rok 2015. 

 
Terminy spotkań komisji realizowane będą na bieżąco w nawiązaniu do terminów sesji Rady 
Miejskiej w Prószkowie. 

1. Bieżąca analiza przedstawionych projektów uchwał podatkowych, finansowych i około 

budżetowych oraz wnoszonych zmian w budżecie Gminy na rok 2015 przy udziale 

Burmistrza Gminy i Skarbnika Gminy. Termin – wszystkie posiedzenia komisji.  

2. Opiniowanie wieloletniego programu inwestycyjnego. Termin – bieżąco 2015 rok. 

3. Analiza i wnioski nad wykonaniem budżetu za rok 2014. Termin – marzec – czerwiec 

2015. 

4. Analiza dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów za pierwsze półrocze 2015. 

Termin – sierpień, wrzesień 2015 rok. 

5. Opiniowanie prac związanych z konstrukcją Budżetu na 2016 rok, planu 

inwestycyjnego oraz przedstawienie wniosków do w/w budżetu. Termin – październik 

– listopad 2015 rok. 

6. Analiza projektu budżetu Gminy na 2016 rok. Termin – listopad, grudzień 2015 rok. 

 
 
Przewodniczący Komisji  
 
Józef Wystrach  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały nr ………………. 

Rady Miejskiej w Prószkowie 
Z dnia ………………………. 

 

PLAN PRACY KOMISJI 

ROLNICTWA, GOSPODARKI WODNEJ,  

OCHRONY ŚRODOWISKA, RZEMIOSŁA I HANDLU 

NA ROK 2015 

 

1. Opiniowanie na bieżąco projektów uchwał przedkładanych przez Burmistrza  

    Prószkowa dotyczących m. in.: 

a) nabycia, zbycia, wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych  

    będących własnością gminy, 

b) spraw opracowania, zmian planów zagospodarowania przestrzennego  

    poszczególnych miejscowości, 

c) wydatkowania środków z gminnego funduszu ochrony środowiska 

    i gospodarki wodnej, 

d) stawek podatków dla przedsiębiorców i rolników, 

e) taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, 

f) górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

   i opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

2. Analiza wpływów z podatku rolnego. 

3. Formułowanie wniosków dotyczących polityki podatkowej związanej  

    z rolnictwem i działalnością gospodarczą, rzemiosłem i handlem, ochroną  

    środowiska. 

4. Analiza wydatków środków finansowych na ochronę środowiska, utrzymanie 

   czystości i porządku, rolnictwo i melioracje. 

5. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków mieszkańców gminy należących do  

    zakresu kompetencji działania Komisji. 

6.Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się sprawami  

    należącymi do zakresu działania Komisji. 

7. Podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej. 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji  
 
Paweł Piechaczek  



 
 

RO.0006.28.2015.ORM                      Druk nr 31 
 
 Projekt z dnia 11.02.2015 r 
 

UCHWAŁA NR ……………………….. 
Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia …... 2015 r. 
 
 
 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków w 2015 roku” 

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856, ze zm.) – Rada Miejska w Prószkowie 
uchwala, co następuje: 
   

 
§ 1 

Przyjmuje się do realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2015 roku”, w brzmieniu 
określonym w załączniku do uchwały. 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Radca Prawny                    Zastępca Burmistrza 
Eugeniusz Kowaluk               /-/ 
ul. Kościuszki 3a/24                  Anna Wójcik 
48-300 Nysa 
tel. 606 296 998 
/-/ 



 
 

Załącznik Nr 1  do Uchwały 
NR………………… 
Rady Miejskiej w Prószkowie 
z dnia …. 2015 r. 

 

 

 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

DLA GMINY PRÓSZKÓW 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Prószków 2015 r. 
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1. Podstawy prawne  

 
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnych oraz ich wyłapywanie na podstawie art. 

11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt, należy do zadań własnych 
gminy. 

Przepisy dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt regulują: 

a) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 26.08.1998 r. 
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt,   

b) Uchwała nr V/31/2011 z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami ,prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a 
także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich treści. 

2. Cel programu 

 
Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad bezdomnymi 

zwierzętami na terenie gminy Prószków.  

3. Realizacja programu 

 
Realizacja programu obejmuje następujące działania: 

 
1) opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie 
2) odławianie bezdomnych zwierząt 
3) zapewnianie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 
4) sterylizacja lub kastracja zwierząt 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 
6) usypianie ślepych miotów 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich  
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach drogowych  

z udziałem zwierząt. 
 

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

 Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione 
warunki rozwoju i swobodnego bytu, z wyjątkiem tych, które stanowią nadzwyczajne 
zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej. 
Gmina będzie otaczać opieką wolno żyjące koty w momencie pojawienia się ich na terenie 
gminy pozostawiając je jednocześnie na wolności. Opieka polegała będzie na dokarmianiu 
zwierząt w miejscu ich bytowania. 

 
3.2. Odławianie bezdomnych zwierząt 

 
Odławianie zwierząt bezdomnych jest możliwe tylko w przypadku gdy istnieje 

możliwość zapewnienia odłowionym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 



 
 

Odstępstwem są odłowione zwierzęta które stwarzają poważne zagrożenie dla ludzi lub 
innych zwierząt. 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Prószków do schroniska lub 
organizacji, której statutowym celem jest opieka nad zwierzętami odbywać się będzie na 
podstawie pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia przez pracownika gminy firmie 
prowadzącej działalność w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt każdorazowo  
w przypadku zaistnienia konieczności odłowienia bezdomnego zwierzęcia.  

Zwierzęta odławiane będą przez przeszkolonych pracowników za pomocą 
specjalistycznego sprzętu oraz środków nie stwarzających zagrożenia dla ich życia  
i zdrowia. Stosowane środki nie będą powodowały cierpienia podczas odławiania  
i transportu. 

Transport zwierząt będzie odbywał się pojazdami przystosowanymi do tego celu. 
Odłowienie oraz transport bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków 

realizowane będzie w ramach podpisanej umowy przez specjalistyczną firmę.  
 

3.3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla 
zwierząt 

 
Przez schronisko dla zwierząt rozumie się placówkę przeznaczoną dla bezdomnych 

zwierząt domowych (głównie psów i kotów), w której otoczone są one podstawową opieką. 
Do podstawowych form opieki świadczonej przez schroniska dla bezdomnych zwierząt 
należy zapewnienie zwierzętom bezpiecznego schronienia, pożywienia, podstawowej opieki 
weterynaryjnej oraz pomoc w znalezieniu nowych opiekunów. 

Schronisko musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657 ze zm.)  
 

Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Prószków będą kierowane do: 
1)  „S.O.S. dla zwierząt” w Chorzowie – Maciejkowicach, ul. Antoniów 1 

2) Schronisko dla zwierząt w Szczytach, Szczyty ul. Wieluńska 108.   

   
lub innego spełniającego w/w wymogi.  
   
 W schronisku w którym Gmina umieści bezdomne zwierzęta, będzie istniał punkt 
informacyjny wskazujący miejsce pobytu przekazanych zwierząt.  

Schronisko powinno posiadać aktualną umowę z lekarzem weterynarii na 
świadczenie kompleksowej obsługi weterynaryjnej nad zwierzętami przyjmowanymi  
i przebywającymi w schronisku oraz umowę z podwykonawcą na odbiór zwierząt uśpionych 
lub padłych w schronisku. 

W związku z istniejącym problemem przepełnienia funkcjonujących schronisk dla 
zwierząt, będzie rozważona możliwość zawarcia porozumienia międzygminnego  
w sprawie budowy i utrzymania własnego schroniska. 
 Gmina umożliwia tymczasową opiekę i zapewnia leczenie weterynaryjne zwierząt, 
które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) 
utraciły właściciela. Zwierzęta będą przekazywane pod opiekę do schroniska lub 
gospodarstwa rolnego na okres nieobecności właściciela zwierzęcia.  
Koszt utrzymania zwierzęcia na ten czas będzie ponoszony przez gminę. Właściciel 
zwierzęcia zobowiązany jest odebrać zwierzę ze schroniska lub z gospodarstwa rolnego w 



 
 

ciągu 14 dni od dnia otrzymania stosownego zawiadomienia. W przypadku przekazania do 
schroniska po upływie terminu 14 dni kierownik schroniska decyduje o dalszym losie 
zwierzęcia.  
 W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia bezdomnego, które zostało 
umieszczone w schronisku lub gospodarstwie rolnym, właściciel obowiązany jest zwrócić 
gminie Prószków poniesione koszty, związane z wyłapywaniem, pobytem i ewentualną 
opieką weterynaryjną.  
 

3.4. Sterylizacja lub kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 

 
 Zabiegom sterylizacji oraz kastracji poddawane będą bezdomne zwierzęta które 
zostaną odłowione z terenu gminy umieszczone w schronisku. Zabiegi przeprowadzane 
będą w schronisku do którego trafia wyłapane zwierzęta.  
 

3.5. Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

 
Schronisko lub organizacja, do której Gmina powierza bezdomne zwierzęta powinny 

mieć zamieszczone informacje dotyczące: 
• najważniejszych danych o wyłapanych zwierzętach (w tym zdjęcia), 

• możliwości adopcji znajdujących się tam zwierząt. 

Informacje takie powinny być dostępne na terenie danej placówki oraz na jej stronie 
internetowej. 
 Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzą zarówno schroniska, 
lokalne organizacje ochrony zwierząt, jak i niektóre firmy odławiające bezdomne zwierzęta.  
 

3.6. Usypianie ślepych miotów 

 
 Jednym ze sposobów zapobiegania bezdomności zwierząt jest usypianie ślepych 
miotów. Zabiegu może dokonać jedynie lekarz weterynarii.  
 Zapobieganie bezdomności powinno polegać jednak na prowadzeniu akcji 
zachęcającej właścicieli kotów i psów do wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji, 
przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli, natomiast 
usypianie ślepych miotów powinno być traktowane jako ostateczność. 
 

3.7. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich 

 
Gmina ma obowiązek zapewnienia opieki zwierzętom źle traktowanym, porzuconym 

lub pozbawionym opieki z innego powodu. 
Zwierzę, nad którym właściciel lub opiekun się znęca, może być odebrane na 

podstawie decyzji burmistrza (Art.7, ust.1 ustawy o ochronie zwierząt) i umieszczone w 
indywidualnym gospodarstwie rolnym. Wskazanie gospodarstwa rolnego odbywać się 
będzie każdorazowo po konsultacji z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. 

Przez znęcanie się nad zwierzętami rozumie się utrzymywanie zwierząt  
w niewłaściwych warunkach, w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa,  



 
 

a także przetrzymywania zwierząt w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im 
zachowanie naturalnej pozycji. 
Jeśli wniosek o odebranie zwierzęcia składa upoważniony przedstawiciel organizacji 
społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt, oznacza to, że przeprowadziła 
ona postępowanie sprawdzające i stwierdziła fakt znęcania się nad zwierzętami, których 
jej wniosek dotyczy. 

Podstawę prawną do wydania decyzji burmistrza o umieszczeniu zwierzęcia 
gospodarskiego źle traktowanego we wskazanym gospodarstwie osoby fizycznej jest art. 
7 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie zwierząt. Decyzja podejmowana jest z urzędu po 
uzyskaniu informacji od Policji, straży miejskiej, lekarza weterynarii lub upoważnionego 
przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt. 

Ustawa o ochronie zwierząt nie określa wymagań, jakie powinno spełniać 
indywidualne gospodarstwo rolne, aby przyjąć zwierzę gospodarskie. Jednak gospodarstwo 
rolne musi spełniać minimum standardów sanitarnych i weterynaryjnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1539).  

Osoby opiekujące się zwierzętami powinny wykazywać przyjazny stosunek do 
zwierząt oraz odpowiednią wiedzę w tym kierunku (ukończoną szkołę, szkolenie bądź 
doświadczenie w opiece nad zwierzętami). 

Osoba przyjmująca zwierzę musi być w stanie zapewnić mu odpowiednie warunki 
bytowania, tzn. musi ona posiadać miejsce, w którym będzie utrzymywane zwierzę 
odpowiednie do gatunku zwierzęcia i jego potrzeb uwzględniając minimalne normy 
powierzchni, w zależności od systemów utrzymania, np. pomieszczenia inwentarskie, 
wybieg. W przypadku zwierząt gospodarskich powinny być zachowane zasady dotyczące 
przemieszczeń pomiędzy stadami, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 
Osoba, która przyjmuje zwierzę nie może być karana za naruszenia przepisów ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

Zwierzęta gospodarskie porzucone, pozbawione opieki oraz odebrane właścicielom 
będą umieszczane w Gospodarstwie Ekologicznym Teofil Furgol, 46-060 Prószków, ul. 
Korfantego 13.  

 
3.8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt 
 
 W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w którym zwierzę zostaje 
potrącone i jest ranne, Gmina niezwłocznie zleca lekarzowi weterynarii przyjazd na miejsce 
zdarzenia. 

Jeżeli lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę musi zostać uśpione to zabieg 
wykonuje bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy zranione zwierzę w opinii lekarza może 
być hospitalizowane, lekarz weterynarii podejmuje leczenie oraz rekonwalescencję 
zwierzęcia. Jeżeli potrącone zwierzę jest zwierzęciem bezdomnym to po leczeniu zostaje 
przekazane do schroniska dla zwierząt.  

W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w wyniku którego 
potrącone zwierzę utraciło życie – Gmina zawiadamia podmiot odbierający padłe zwierzęta, 
który w ramach podpisanej z Gminą umowy, zobowiązany jest bezzwłocznie zorganizować 
zbiórkę, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych odebranych z terenu 
gminy. 

Zgłoszenia zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt poza godzinami pracy Urzędu 
Miejskiego w Prószkowie będą przyjmowane pod numerem telefonu: 791 150 399. 



 
 

 
 

4. Środki finansowe oraz sposób wydatkowania tych środków na 
realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt  

 

Lp. Zadanie 
Jednostka 

wykonująca 
Koszt 
[zł] 

1. 

- umieszczenie zwierząt bezdomnych 
w schronisku dla zwierząt, 

- sterylizacja i kastracja zwierząt w 
schronisku 

- odławianie bezdomnych zwierząt 

P.U.P.H.W. „Gabi” 
– Gabriela 
Bartoszek, 
Schronisko 

20 000 

 

2. 

- poszukiwania właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt 

Schronisko 
Urząd Miejski, 

P.U.P.H.W. „Gabi” 
– Gabriela 
Bartoszek, 

3. - usypianie ślepych miotów Lekarz weterynarii 

4. 
- umieszczenie zwierzęcia 

w gospodarstwie rolnym - koszt 
leczenia i pobytu 

Urząd Miejski 

5. 
- zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt 

Lekarz weterynarii 

6. 
opieka nad wolno żyjącymi kotami, w 

tym ich dokarmianie  
Urząd Miejski  

 

5. Aktualnie umowy 

W roku 2015 poszczególne zadania będą realizowane na podstawie umów: 

1. P.U.P.H.W. „Gabi” – Gabriela Bartoszek – odławianie, poszukiwanie właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt, zapewnienie miejsca i przekazywanie do schroniska 
bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków. 

2. Lekarz Weterynarii – Jan Piskoń – zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 
w przypadkach drogowych z udziałem zwierząt oraz odbiór sztuk padłych. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Uzasadnienie do uchwały  

 

Na podstawie art. 11 oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856, ze zm.) zapewnienie opieki bezdomnym 

zwierzętom należy do zadań własnych gminy. W związku z powyższym Rada Gminy 

corocznie do 31 marca określa w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami  

i zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Zastępca Burmistrza 
               /-/ 
       Anna Wójcik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RO.0006.29.2015.ORM                      Druk nr 32 
 
 Projekt z dnia 11.02.2015 r 

 
 

Uchwała nr ……/…/2015 
Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia …..lutego 2015 r. 
 
 

w   sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku 

 
 

  Na  podstawie  art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 
2014 poz. 301) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. 
 
Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie na 2016 rok. 
      

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 
§ 3. 

 
Uchwała  wchodzi w życie z  dniem  podjęcia. 
 
 
                  
 
Radca prawny                         Zastępca Burmistrza 
       /-/                    /-/ 
Mgr Andrzej D ąbrowski        Anna Wójcik  
 
 

 
Skarbnik Gminy 
           /-/ 
Dorota Staniów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Uzasadnienie 

 
 Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim rady gmin rozstrzygają            
o wyodrębnieniu lub nie w budżetach gmin środków stanowiących fundusz sołecki. Środki 
funduszu przeznacza się na przedsięwzięcia, zgłoszone przez zebrania wiejskie, które są 
zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców. Wysokość 
środków uzależniona jest od liczby mieszkańców poszczególnych sołectw oraz dochodów 
bieżących danej gminy. Środki niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem 
roku. 
 

Zastępca Burmistrza  
             /-/ 
      Anna Wójcik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RO.0006.30.2015.ORM                      Druk nr 33 
 Projekt z dnia 11.02.2015 r 

 
UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 
z dnia 20 lutego 2015 r. 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa 
Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 
na odcinku Górki – Chrząszczyce” 
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. tj. z 2013 r., poz. 594 , 2013 r. poz. 645, 2013 r. poz. 1318, 2014 r. poz. 379, 
2014 r. poz. 1072), oraz art. 216 ust. 2 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych ( Dz. U. tj. z 2013 poz. 885, 2013 poz. 938, 2013 poz. 1646, 2014 poz. 
379, 2014 poz. 911, 2014 poz. 1146, 2014 poz. 1626, 2014 poz. 1877 ) Rada Miejska w  
Prószkowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Udziela się z budżetu Gminy Prószków pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego  
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej  
nr 414 na odcinku Górki – Chrząszczyce” 

§ 2 
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej  
ze środków budżetu gminy na 2015 r., w wysokości do  750.000,00 zł ( słownie : siedemset 
pięćdziesiąt tysięcy 00/100). 

§ 3 
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania 
środków finansowych określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Prószków  
w Województwem Opolskim – Zarządem Województwa Opolskiego. 

 
§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Radca prawny                         Zastępca Burmistrza 
       /-/                    /-/ 
Mgr Andrzej D ąbrowski        Anna Wójcik  
 
 

 
Skarbnik Gminy 
           /-/ 
Dorota Staniów 
 



 
 

Uzasadnienie do uchwały : 
 
Zarząd województwa opolskiego wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Górki – 
Chrząszczyce” w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy postanowiono podjąć 
Uchwałę o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację tego zadania.   
 

Zastępca Burmistrza 
              /-/ 
     Anna Wójcik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RO.0006.31.2015.ORM                      Druk nr 34 
 Projekt z dnia 11.02.2015 r 

 
UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 
z dnia 20 lutego 2015 r. 

 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015 

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. tj. z 2013 r., poz. 594, 2013 r. poz. 645, 2013 r. poz. 1318, 2014 poz. 379, 2014 poz. 
1072), oraz art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
( Dz. U. tj. z 2013, poz. 885, 2013 poz. 938, 2013 poz. 1646, 2014 poz. 379, 2014 poz. 911, 2014 
poz. 1146, 2014 poz. 1626, 2014 poz. 1877)  Rada Miejska w  Prószkowie uchwala, co 
następuje: 

§1 
 
W uchwale Nr III/12/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Prószków na rok kalendarzowy 2015 wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, budżetu stanowiącymi  załączniki 
1, 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 

 
2) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg zadań stanowiącym załącznik 

nr 7 do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

§  3 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Radca prawny                         Zastępca Burmistrza 
       /-/                    /-/ 
Mgr Andrzej D ąbrowski        Anna Wójcik  
 
 

 
Skarbnik Gminy 
           /-/ 
Dorota Staniów 



 
 

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr… Rady Miejskiej w Prószkowie  z  20 lutego 2015  r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków na  rok 

kalendarzowy 2015 

 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 66.880,00  zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 30.000,00 zł 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – o kwotę 30.000,00 zł 

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 30.000,00 zł 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 36.880,00 zł 

Rozdział 85307 Dzienni opiekunowie – o kwotę 36.880,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 36.880,00 zł 

 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę  66.880,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 18.581,00 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe  – o kwotę 9 296,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.296,00zł 

Rozdział 80104 Przedszkola  – o kwotę 6 452,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6 452,00zł 

Rozdział 80110 Gimnazjum  – o kwotę 2 833,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2 833,00zł 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 36.880,00 zł 

Rozdział 85307 Dzienni opiekunowie – o kwotę 36.880,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 36.880,00zł 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.339,00 zł 

Rozdział 85401 Świetlice szkolne  – o kwotę 1 339,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 339,00zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.080,00 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność  – o kwotę 10.080,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 10.080,00 zł 

 

 



 
 

 

 

 

PLAN WYDATKÓW MAJ ĄTKOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW 
       

Dział Rozdział Nazwa Wydatki majątkowe PLAN 

w tym:  

inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

zakup i objęcie akcji i 
udziałów 

 

010   Rolnictwo i łowiectwo 12 500 12 500    

  01008 Melioracje wodne 5 000 5 000    

  01095 Pozostała działalność 7 500 7 500    

600   Transport i łączność 2 773 000 2 773 000    

  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 750 000 750 000    

  60016 Drogi publiczne gminne 1 943 000 1 943 000    

  60017 Drogi wewnętrzne 80 000 80 000    

700   Gospodarka mieszkaniowa 30 000 30 000    

  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000 30 000    

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 105 600 105 600   

  75412 Ochotnicze straże pożarne 105 600 105 600   

801   Oświata i wychowanie 407 665 407 665 0 

  80101 Szkoły podstawowe 22 665 22 665 0 

  80104 Przedszkola 50 000 50 000 0 

  80110 Gimnazja 335 000 335 000 0 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500 000 0 500 000 
 

  90001 Gospodarka  ścieków i ochrona wód 500 000   500 000 
 

 WYDATKI MAJ ĄTKOWE OGÓŁEM 3 828 765 3 328 765 500 000 
 

            
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Zał nr 2 do Uchwały nr … Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmiany 

Budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015 r. 

 
 

 
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ  

na 2015 rok 

     
     

Lp. Nazwa zadania - lokalizacja Koszt zadania 
pozostały do realizacji Nakłady w 2015 roku Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12 500,00 12 500,00   

  Dział 010 rozdz. 01008 5 000,00 5 000,00   

1 
Budowa osadnika na wylocie kanalizacji 
deszczowej w Żlinicach ul. 
Jędrzejczyka - projekt techniczny 

5 000,00 5 000,00   

  Dział 010 rozdz. 01095 7 500,00 7 500,00   

1 Zakup sieci 7 500,00 7 500,00   

II. TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ 2 773 000,00 2 773 000,00   

  Dział 600 rozdz. 60013 750 000,00 750 000,00   

1 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 
na odcinku Górki-Chrząszczyce 

750 000,00 750 000,00 dotacja dla 
województwa 

  Dział 600 rozdz. 60016 1 943 000,00 1 943 000,00   

1 
Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej 
w Prószkowie 

1 790 000,00 1 790 000,00   

2 
Przebudowa ul. Zielonej w Prószkowie 
- projekt techniczny 

30 000,00 30 000,00   

3 
Rozbudowa ul. Polnej w Winowie - 
projekt techniczny 

72 000,00 72 000,00   

4 
Przebudowa dróg gminnych ul. 
Stawowej i Słonecznej w Prószkowie - 
projekt techniczny 

23 000,00 23 000,00   

5 
Przebudowa drogi gminnej ul. 
Krasickiego w Prószkowie projekt 
techniczny 

28 000,00 28 000,00   

  Dział 600 rozdz. 60017 80 000,00 80 000,00   

1 
Przebudowa ulicy Górka w Zimnicach 
Małych - projekt techniczny 

20 000,00 20 000,00   

2 
Przebudowa drogi dojazdowej do 
cmentarza w Zimnicach Wielkich 

60 000,00 60 000,00   



 
 

III. GOSPODARKA  MIESZKANIOWA 30 000,00 30 000,00   

  Dział 700 rozdz. 70005 30 000,00 30 000,00   

1 
Remont budynku gminnego ul. Szkolna 
13 Zimnice Małe - projekt techniczny 

30 000,00 30 000,00   

IV. 
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

105 600,00 105 600,00   

  Dział 754 rozdz.75412 105 600,00 105 600,00   

1 
Przebudowa strażnicy w 
Chrząszczycach - projekt techniczny 

40 600,00 40 600,00   

2 Zestaw hydrauliczny ciężki 65 000,00 65 000,00   

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE 407 665,00 407 665,00   

  dział 801  rozdz. 80101 22 665,00 22 665,00   

1 Zakup kserokopiarki 4 250,00 4 250,00   

2 Zakup i montaż klimatyzatorów 8 575,00 8 575,00   

3 
Zakup i montaż pompy z 
rozdrabniaczem 

9 840,00 9 840,00   

  dział 801  rozdz. 80104 50 000,00 50 000,00   

1 

Utwardzenie działki budowlanej nr 902 
w miejscowości Prószków oraz 
przebudowa wjazdu indywidualnego z 
drogi woj. 429 

50 000,00 50 000,00   

  dział 801  rozdz. 80110 335 000,00 335 000,00   

1 
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych 
w budynku Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Prószkowie 

335 000,00 335 000,00   

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA 1 966 000,00 500 000,00   

  Dział 900 rozdz. 90001 1 966 000,00 500 000,00   

1 Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o 1 966 000,00 500 000,00   

  RAZEM 5 294 765,00 3 828 765,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RO.0006.32.2015.ORM                      Druk nr 35 
 Projekt z dnia 11.02.2015 r 

 
 

UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 20 lutego 2015 roku 
 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
 
 
   
Na podstawie art. 226, 227, 229, 230 ust.6, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. tj. z 2013 r. poz.885, zm. poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, 
poz.1146, poz.1626, poz.1877) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 
      

§ 1 
 
W uchwale Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie w 
Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. dokonuje się zmian w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na 

lata 2015 – 2019 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej uchwały 

2. dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

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

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
      
Radca prawny                         Zastępca Burmistrza 
       /-/                    /-/ 
Mgr Andrzej D ąbrowski        Anna Wójcik  
 
 

 
Skarbnik Gminy 
           /-/ 
Dorota Staniów 

 
      
 



 
 

 
OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR  

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 lutego 2015 r. 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

 
 
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2019 (zał. nr 1) dokonano następujących 
zmian: 
 
W roku 2015  
1. zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) i dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 

66.880,00 zł  
2. zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) i wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 

66.880,00 zł 
 

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych: 
� zwiększono wydatki bieżace na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 

56.800,00 zł (kolumna 11.1) 
 
W wykazie przedsięwzięć do WPF (zał. nr 2): 
 
Zmieniono nazwę przedsięwzięcia:  
Było:  
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL.KRASICKIEGO W PRÓSZKOWIE – PROJEKT TECHNICZNY 
Jest:  
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.KRASICKIEGO W PRÓSZKOWIE – PROJEKT TECHNICZNY 
 
 
Sporządziła: Ewa Miążek                 
 
 

Zastępca Burmistrza  
               /-/ 
      Anna Wójcik 

 
 
 
 
 
 


