
Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 
Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie 

ul. Daszyńskiego 6 
16 lipiec 2015 r., godz. 9.00 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu VIII sesji. 
4. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 
szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i 
sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (druk nr 
55), 

2) zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków (druk nr 56), 
3) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(druk nr 57), 
4) określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk nr 58), 

5) nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Prószkowie (druk nr 59), 
6) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 

referendum ogólnokrajowym (druk nr 60), 
7) przekazania pisma z dnia 19 czerwca 2015 r. dotyczącego działalności Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Prószkowie (druk nr 61), 
8) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na 

ławników (druk nr 62), 
9) powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych 

(druk nr 63), 
10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 

(druk nr 64), 
11) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków 

(druk nr 65), 
12) zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015 (druk nr 66), 
13) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 67), 
14) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w 
miejscowości Prószków” (druk nr 68).  

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 69). 
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków 
na rok 2014. 

7. Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 maja 2015 r. z kontroli kompleksowej Urzędu  
 Miejskiego w Prószkowie przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
       w Opolu. 
8. Dyskusja i wolne wnioski. 
9. Zakończenie obrad.   

                                                                       



RO.0006.53.2015.ORM        Projekt z dnia 07.07.2015 r. 

            Druk nr 55 

UCHWAŁA  NR………….. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia………………. 

  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość 

odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

Na podstawie art. 6r ust. 3, ust 3a, ust 3b oraz ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2013 r. poz. 1399 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w 

Prószkowie po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość 

odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

§2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi:  

1) przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych wyłoniony przez gminę w drodze przetargu odbiera następujące rodzaje odpadów komunalnych 

bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:  

a) segregowane odpady komunalne tj.: papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, 

b) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych, 

c) meble i odpady wielkogabarytowe dwa razy w roku zgodnie z ustalonym harmonogramem, 

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dwa razy w roku zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

2. Odbierane będzie szkło bezbarwne i szkło kolorowe z kontenerów usytuowanych w każdej miejscowości 

na terenie gminy Prószków, do których właściciel nieruchomości własnym środkiem transportu dostarczy szkło 

bezbarwne i szkło kolorowe.  

3. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbierane będą następujące rodzaje 

odpadów:  

a) przeterminowane leki i chemikalia, 

b) zużyte baterie i akumulatory, 

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 100 kg na rok kalendarzowy od    nieruchomości, 



e) zużyte opony w ilości 4 sztuki na rok kalendarzowy od nieruchomości, 

f) odpady zielone w ilości 100 kg na rok kalendarzowy od    nieruchomości, 

g) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 

h) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne , w ilości 100 kg na rok kalendarzowy 

od   nieruchomości, 

i) szkło (kolorowe i bezbarwne), 

j) papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, 

zgodnie z regulaminem w sprawie świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Prószkowie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

4. Nieruchomości zostaną wyposażone w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, 

zbieranych w sposób selektywny obejmujące frakcje: papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania 

wielomateriałowe oraz w pojemniki do zbierania pozostałości po segregacji odpadów komunalnych.  

5. Właściciele nieruchomości własnym środkiem transportu dostarczają do PSZOK zebrane w sposób 

selektywny odpady, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem w rodzaju i 

ilości zgodnej z § 2 ust. 3. 

§ 3. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:  

1. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z części miejskiej gminy Prószków, w okresie od kwietnia do 

października dla zabudowy wielolokalowej, odbywać się będzie: 

a) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 1-2 osobowe- jeden pojemnik o pojemności 120 l- 1 raz w 

tygodniu; 

b) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwa 3-4 osobowe- jeden pojemnik o pojemności 120 l- 1 raz w 

tygodniu; 

c) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 5-8 osobowe- jeden pojemnik o pojemności 240 l- 1 raz w 

tygodniu; 

d) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 9-12 osobowe- jeden pojemnik o pojemności 360 l- 1 raz w 

tygodniu; 

e) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo  13-16 osobowe- dwa pojemniki o pojemności 240 l- 1 raz w 

tygodniu; 

f) dla większej ilości osób korzystających z usługi należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w ust.1  

lit. a), b), c), d), e)- 1 raz w tygodniu. 

2. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z części miejskiej Gminy Prószków oraz w okresie od 

listopada do marca dla zabudowy wielolokalowej, odbywać się będzie: 

a) z  nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 1-2 osobowe- jeden pojemnik o pojemności 120 l- 1 raz w 

miesiącu; 

b) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 3-4 osobowe- jeden pojemnik o pojemności 120 l- 1 raz na 

2 tygodnie; 

c) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 5-8 osobowe- jeden pojemnik o pojemności 240l- 1 raz na 2 

tygodnie; 



d) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 9-12 osobowe- jeden pojemnik o pojemności 360 l- 1 raz na 

2 tygodnie; 

e) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 13-16 osobowe- dwa pojemniki o pojemności 240 l- 1 raz na 

2 tygodnie; 

f) dla większej ilości osób korzystających z usługi należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w ust.3 

lit. a), b), c), d), e) – 1 raz na 2 tygodnie.  

3. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z części miejskiej gminy Prószków, w okresie od kwietnia do 

października dla zabudowy jednorodzinnej, odbywać się będzie: 

a) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 1-2 osobowe- jeden pojemnik o pojemności 120 l- 1 raz na 2 

tygodnie; 

b) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 3-4 osobowe- jeden pojemnik o pojemności 120l- 1 raz na 2 

tygodnie; 

c) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 5-8 osobowe- jeden pojemnik o pojemności 240 l- 1 raz na 2 

tygodnie; 

d) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 9-12 osobowe- jeden pojemnik o pojemności 360 l- 1 raz na 

2 tygodnie; 

e) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 13-16 osobowe- dwa pojemniki o pojemności 240 l- 1 raz na 

2 tygodnie; 

f) dla większej ilości osób korzystających z usługi należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w ust.2  

lit. a), b), c), d), e)- 1 raz na 2 tygodnie. 

4. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z części miejskiej Gminy Prószków w okresie od listopada do 

marca dla zabudowy  jednorodzinnej, odbywać się będzie: 

a) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 1-2 osobowe- jeden pojemnik o pojemności 120 l- 1 raz na 2 

tygodnie; 

b) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 3-4 osobowe- jeden pojemnik o pojemności 120 l- 1 raz na 

2 tygodnie; 

c) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 5-8 osobowe- jeden pojemnik o pojemności 240l- 1 raz na 2 

tygodnie; 

d) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 9-12 osobowe- jeden pojemnik o pojemności 360 l- 1 raz na 

2 tygodnie; 

e) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 13-16 osobowe- dwa pojemniki o pojemności 240 l- 1 raz na 

2 tygodnie; 

f) dla większej ilości osób korzystających z usługi należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w ust.4 

lit. a), b), c), d), e) – 1 raz na 2 tygodnie.  

5.Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z części wiejskiej Gminy Prószków, odbywać się będzie: 

a) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 1-2 osobowe- jeden pojemnik o pojemności 120 l- 1 raz w 

miesiącu; 

b) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 3-4 osobowe- jeden pojemnik o pojemności 120 l- 1 raz na 

2 tygodnie; 



c) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 5-8 osobowe- jeden pojemnik o pojemności 240l- 1 raz na 2 

tygodnie; 

d) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 9-12 osobowe- jeden pojemnik o pojemności 360 l- 1 raz na 

2 tygodnie; 

e) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 13-16 osobowe- dwa pojemniki o pojemności 240 l- 1 raz na 

2 tygodnie; 

f) dla większej ilości osób korzystających z usługi należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w ust.5 

lit. a), b), c), d), e) – 1 raz na 2 tygodnie.  

6. Odbiór odpadów komunalnych selektywnie zebranych, takich jak: papier, tworzywa sztuczne, odpady 

wielomateriałowe i metal odbywać się będzie: 

a) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 1-2 osobowe- jeden pojemnik o pojemności 120 l- 1 raz w 

miesiącu; 

b) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 3-6 osobowe- jeden  pojemnik o pojemności 240 l- 1 raz w 

miesiącu; 

c) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 7-10 osobowe- jeden pojemnik o pojemności 360 l- 1 raz w 

miesiącu; 

d) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 11-12 osobowe- dwa pojemniki o pojemności 240 l- 1 raz w 

miesiącu; 

e) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 13-16 osobowe- jeden pojemnik o pojemności 360 l i jeden 

pojemnik o pojemności 240 l- 1 raz w miesiącu; 

f) z nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwo 17-20 osobowe- dwa pojemniki o pojemności 360 l- 1 raz w 

miesiącu; 

g) dla większej ilości osób korzystających z usługi należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w ust. 6 

lit. a), b), c). d), e), f) - 1 raz w miesiącu.  

7. Odbiór szkła bezbarwnego i kolorowego z pojemników  o pojemności od 1,5 m3 do 2.5 m3 odbywać się 

będzie jeden raz w miesiącu, z poszczególnych miejscowości na terenie gminy Prószków.  

§ 4. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w §3 odbywać się będzie zgodnie z 

harmonogramem ustalonym przez gminę Prószków z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych wyłonionym w drodze przetargu.  

§ 5. Odpady gromadzone w sposób selektywny obejmujące rodzaje odpadów: meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą bezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości, sprzed nieruchomości, w terminach podanych do wiadomości mieszkańców z odpowiednim 

wyprzedzeniem. W każdym innym terminie meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości określonej w §2 ust. 3 

lit. d oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych dowożąc odpady na miejsce własnym środkiem transportu. 

§ 6.1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone w 

pojemnikach w granicach ich pojemności i wyłącznie do tego przeznaczonych. 

2. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników dla 

pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne wystawiając pojemniki przed nieruchomość.  



§ 7. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 

prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

1) przypadki niewłaściwego świadczenia usług należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu, 

nie później jednak niż do 2 dni od dnia, w którym usługa została niewłaściwie wykonana; 

2) zgłoszenia należy kierować do Urzędu Miejskiego w Prószkowie, Referat Gospodarki pod numerem 

telefonu: 77 40 13 723, osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w 

godzinach pracy Urzędu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres: odpady@proszkow.pl 

lub fax 77 40 13 711. 

3) referat niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, zgłasza 

przedsiębiorcy reklamację, wskazując nienależyte wykonanie usługi na danej nieruchomości, 

4) przedsiębiorca dokonuje odbioru reklamacyjnego lub niezwłocznie kontaktuje się ze zgłaszającym 

ustalając z nim dogodny dla każdej ze stron termin odbioru.  

§ 8. Traci moc uchwała  Nr XLI/330/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie 

określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych  odpadów, z zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§ 9.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

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

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie.  

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. 

 

                Radca prawny                                                                                    Burmistrz 

              /-/                                                                 /-/ 

      Eugeniusz Kowaluk                                                                        Róża Malik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  do uchwały nr…..  

Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia……… 

REGULAMIN  

W sprawie świadczenia usług przez  

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Prószkowie 

  §1 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Prószkowie- zwanego dalej PSZOK.  

2. PSZOK na terenie gminy Prószków zlokalizowany jest w miejscowości Prószków, ul. Daszyńskiego 13a, 46-
060 Prószków.  

3. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych 
pojemnikach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.  

4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. 
5. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie 

przyjmowanych odpadów, zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym. 
6. Odpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są do PSZOK w ilościach określonych w 

uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług 
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

7. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.  
        §2 

1. W PSZOK nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych.  
2. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi 

odpadami.  
3. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Prószków z nieruchomości zamieszkałych, po 

okazaniu dokumentu, z którego wynika, że osoba jest objęta systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi na terenie gminy Prószków. 

4. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich kontenerach pod 
nadzorem pracownika.  

 

§3 

      W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące   

      frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Prószków:  

Rodzaj odpadów komunalnych Ilość odpadów  
przeterminowane leki i chemikalia 

bez ograniczeń zużyte baterie i akumulatory 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

meble i inne odpady wielkogabarytowe 
100 kg na rok kalendarzowy 

od nieruchomości 

zużyte opony  
4 sztuki na rok 

kalendarzowy od 
nieruchomości 



odpady zielone 
100 kg na rok kalendarzowy 

od nieruchomości 

odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne 
100 kg na rok kalendarzowy 

od nieruchomości 
papier 

bez ograniczeń 

opakowania wielomateriałowe 
tworzywa sztuczne 
metale 
szkło (bezbarwne i kolorowe) 
odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 
ulegające biodegradacji 

 

§4 

     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest: 

- Poniedziałek, wtorek i czwartek od 10 do 14; 

- Środa i piątek od 13 do 17; 

- W każdą 3-cią środę miesiąca PSZOK czynny jest od 13 do 19. 

§5 

    Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione w §3 niniejszego  

    Regulaminu.    

§6 

   Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy istnieje 

uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi 

w gospodarstwie domowym, z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Prószków. Przyjęcie takich 

odpadów będzie możliwe jedynie po     złożeniu oświadczenia określającego pochodzenie odpadów. Złożenie 

nieprawdziwego      oświadczenia będzie skutkowało zawiadomieniem odpowiednich organów. 

§7 

Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK  lub pod numerami 

telefonu 77 40 13 723, 77 46 48 073.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

W związku z art. 6r ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 

ze zm), dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez 

punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Ponadto zgodnie z art. 6r ust 3b wyżej cytowanej ustawy, dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości 

odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w 

okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych 

i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy wielorodzinnej; w przypadku gmin wiejskich oraz części wiejskiej 

gmin miejsko-wiejskich częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne może być rzadsza.  

Art. 6r ust. 3d wyżej wymienionej ustawy wprowadza obowiązek określenia także trybu i sposobu zgłaszania 

przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne od właścicieli lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

Uwzględniając  powyższe zmienia się uchwałę NR XLI/330/2014 z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostosowując je do obowiązujących przepisów 

prawa.  

 

Burmistrz 

/-/ 

    Róża Malik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RO.0006.54.2015.ORM        Projekt z dnia 07.07.2015 r. 

            Druk nr 56 

 

UCHWAŁA  NR………….. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia………………. 

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.). Rada Miejska w Prószkowie po uzyskaniu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu uchwala co następuje:  

 

§ 1. 

Uchwałę nr XLI/329/2014Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r., w sprawie utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Prószków zmienia się w następujący sposób: 

1) W §2 ust.3 skreśla się dotychczasową treść pkt. 5 i wpisuje w to miejsce: „odpady budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komunalne”.  

2) W § 2 skreśla się dotychczasową treść ust. 7 i wpisuje w to miejsce: „Meble i odpady wielkogabarytowe, 
właściciel nieruchomości gromadzi odrębnie i dostarcza do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych własnym środkiem transportu w ilości 100 kg na rok kalendarzowy od nieruchomości. Meble 
i odpady wielkogabarytowe będą odbierane z terenu nieruchomości podczas zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę prowadzącym działalność 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych wyłonionego przez gminę  w drodze przetargu”. 

3) W §2 skreśla się dotychczasową treść ust. 8 i wpisuje w to miejsce: „Odpady budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komunalne właściciel nieruchomości gromadzi odrębnie w workach big bag lub 
kontenerach w zakresie świadczenia usług dodatkowych. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące 
odpady komunalne właściciel nieruchomości może dostarczyć własnym środkiem transportu w ilości do 100 
kg od nieruchomości w roku kalendarzowym, do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.  

4) W § 2 skreśla się dotychczasową treść ust. 10 i wpisuje w to miejsce: „ Zużyte opony w ilości 4 sztuki od 
nieruchomości w roku kalendarzowym, właściciel nieruchomości dostarcza do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych własnym środkiem transportu”.  

5) W § 2 skreśla się dotychczasową treść ust. 12 i wpisuje w to miejsce: „ Zużyte baterie właściciel 
nieruchomości przekazuje placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną baterii lub dostarcza 
do specjalnego pojemnika w Urzędzie Miejskim w Prószkowie własnym środkiem transportu, bądź 
dostarcza do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych własnym środkiem transportu”. 

6) W § 2 skreśla się dotychczasową treść ust. 15 i wpisuje w to miejsce: „Odpady ulegające biodegradacji w 
tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji mogą być poddawane procesowi kompostowania w 
przydomowych kompostowniach, w celu uzyskania kompostu na potrzeby własne. Właściciel 
nieruchomości może dostarczyć je również do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych własnym 
środkiem transportu”.  

7) W § 2 po ust. 15 dodaje się „ust.16” o treści: „ Odpady zielone mogą być poddawane procesowi 
kompostowania w przydomowych kompostowniach, w celu uzyskania kompostu na potrzeby własne lub 



właściciel nieruchomości może dostarczyć je do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
własnym środkiem transportu w ilości do 100 kg od nieruchomości w roku kalendarzowym.”  

8) W § 13 skreśla się dotychczasową treść pkt 2) i wpisuje w to miejsce: „ zwiększenie poziomu odzysku i 
przygotowania do ponownego użycia następujących rodzajów odpadów komunalnych: papieru, metali, 
tworzyw sztucznych, szkła, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne”.  

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie.  

                  § 4. 

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

Opolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.  

 

                Radca prawny                                                                                    Burmistrz 
              /-/                                                                 /-/ 
      Eugeniusz Kowaluk                                                                        Róża Malik 

 

Uzasadnienie 

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach., w związku z powyższym gmina została zobowiązana do przyjęcia nowego 

regulaminu w ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji.  

Ustawa wprowadziła m.in. w art. 6r pkt.3b zapis dopuszczający zróżnicowanie częstotliwości odbierania 

odpadów komunalnych, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz 

na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; w przypadku gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko- 

wiejskich częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych może być rzadsza. 

Dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez 

punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Zgodnie z art. 3  ust. 2 ppkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a 

w szczególności: tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy 

dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów 

komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i 

rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

Nowelizacja ustawy wprowadza nową nazwę dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych, określając je jako 

odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 



Rada gminy, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz uwzględniając 

powyższe zmiany dokonuje zmiany uchwały NR XLI/329/2014 z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków.  

Burmistrz 
      /-/ 
Róża Malik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RO.0006.55.2015.ORM        Projekt z dnia 07.07.2015 r. 

            Druk nr 57 

 

UCHWAŁA  NR………….. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia………………. 

 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

Na podstawie art. 6l ust. 1  ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 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. 

1. Ustala się iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie.  

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry do 10 każdego miesiąca.  

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Prószkowie 

lub przelewem na rachunek bankowy podając w tytule przelewu numer identyfikacyjny nadany przez Burmistrza 

Prószkowa oraz nazwę miesiąca, za który wnoszona jest opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§ 2. 

Traci moc uchwała  Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2012  r. w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§ 3. 

       Wykonanie powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

                     § 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie.  

§ 5. 

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

Opolskiego.  

                Radca prawny                                                                                    Burmistrz 
              /-/                                                                 /-/ 
      Eugeniusz Kowaluk                                                                        Róża Malik 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

W związku z art. 6l ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 

ze zm),  rada gminy określi, biorąc  pod uwagę warunki miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 

miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 

wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry.  

Uwzględniając  powyższe zmienia się uchwałę NR XXII/171/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostosowując ja do 

zmienionych przepisów prawa.   

 

Burmistrz 
      /-/ 
Róża Malik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RO.0006.56.2015.ORM        Projekt z dnia 07.07.2015 r. 

            Druk nr 58 

 

UCHWAŁA  NR………….. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia………………. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych 

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz ust. 4  ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 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. 

Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 

ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych, zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny w wysokości: 

1) za pojemnik V-110 dm3 - 22,50 zł + VAT; 

2) za pojemnik V-120 dm3 – 22,50 zł + VAT; 

3) za pojemnik V-1100dm3 – 195,00 zł + VAT. 

§ 2. 

W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, określa się górne stawki 

opłat za usługi ponoszone przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w wysokości:  

1) za pojemnik V – 110 dm3 – 14,50 zł + VAT; 

2) za pojemnik V- 120 dm3 – 14,50 zł + VAT; 

3) za pojemnik V – 1100 dm3 – 125,00 zł + VAT; 

4) za jednorazowe odebranie worków z segregowanymi odpadami komunalnymi – 3,00 zł + VAT; 

5) za pojemnik V-110 dm3 albo V – 120 dm3 lub odbiór worków z segregowanymi odpadami, od właścicieli 

nieruchomości prowadzących gospodarstwo domowe jedno lub dwu osobowe- 14,50 zł + VAT. 

§ 3. 

Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych, w wysokości:  

1) 15,20 zł + VAT za 1m3. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  



§ 5. 

Traci moc  uchwała NR XV/110/07 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 listopada 2007 r., w sprawie 

określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

§ 6. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie.  

§ 7. 

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

Opolskiego.  

                Radca prawny                                                                                    Burmistrz 
              /-/                                                                 /-/ 
      Eugeniusz Kowaluk                                                                        Róża Malik 

 

 

Uzasadnienie 

W związku z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 

ze zm), rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych.  

Zgodnie z art. 6 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, rada gminy określając stawki opłat za usługi wyżej 

wymienione, stosuje wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.  

Uwzględniając  powyższe zmienia się uchwałę NR XV/110/07 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 

listopada 2007 r., w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych.  

Burmistrz 
      /-/ 
Róża Malik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RO.0006.57.2015.ORM        Projekt z dnia 07.07.2015 r. 

            Druk nr 59 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Prószkowie  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz 406 z póżn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Prószkowie uchwala co następuje:  

§ 1.  

Ośrodkowi Kultury i Sportu w Prószkowie nadaje się Statut o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
       

§ 2.  

Traci moc Statut Ośrodka Kultury i Sportu nadany Uchwałą Nr XIII/96/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie 
z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w Prószkowie w Ośrodek 
Kultury i Sportu w Prószkowie i stanowiący załącznik do tej uchwały.       

§ 3.  
              

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.      
    

§ 4.  

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

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

 

 

               Radca prawny                                                                                    Burmistrz 
              /-/                                                                 /-/ 
      Eugeniusz Kowaluk                                                                        Róża Malik 

       



 

Załącznik do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

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

S T A T U T 
Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1.  

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie zwany również dalej O.K.i S. lub „Ośrodek” jest samorządową instytucją 
kultury, utworzoną Uchwałą Nr XV/106/96 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie 
utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, przekształconą Uchwałą Nr XIII/96/2007 Rady Miejskiej 
w Prószkowie z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w Prószkowie 
w Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie i działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). 

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.). 

3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.). 

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 
zm.). 

5. Niniejszego Statutu. 

§ 2.  

1. O.K. i S. jest formą działalności kulturalnej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i prowadzenie tej działalności jest jej podstawowym celem 
statutowym.  

2. W strukturze O.K. i S. funkcjonuje biblioteka publiczna.  

3. O.K. i S. nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1. 

4. O.K. i S. swoją działalnością obejmuje całą gminę Prószków może również prowadzić swoją działalność na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza granicami kraju.  

5. Siedziba O.K. i S. w tym także biblioteki mieści się w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 6. 

6. O.K. i S. może tworzyć oddziały, filie lub punkty biblioteki publicznej w poszczególnych miejscowościach 
gminy. 

7. Organizatorem O.K. i S. jest gmina Prószków. 

§ 3.  

 Bezpośredni nadzór nad O.K. i S. sprawuje Burmistrz Prószkowa, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do 
kompetencji Rady Miejskiej. 

§ 4.  

O. K. i S. używa pieczęci z nazwą Ośrodka w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. 



 

§ 5.  

O. K. i S. jest instytucją posiadająca osobowość prawną, która prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 
określonych dla instytucji kultury. 

 

II. CEL I ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI   

§ 6.  

Podstawowym celem i zadaniem O.K. i S. jest zapewnienie mieszkańcom gminy możliwości  
korzystania z dóbr kultury. 

§ 7.  

O. K. i S. prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury 
w szczególności przez: 

1) organizowanie wystaw artystycznych, przedstawień teatralnych, koncertów i projekcji filmów;  

2) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych; 

3) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych i kół zainteresowań, zespołów tanecznych, muzycznych 
i folklorystycznych;     

4) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę; 

5) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; 

6) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego; 

7) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. 

§ 8.  

1. Funkcjonująca w strukturze O.K. i S. biblioteka publiczna służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, 
kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych społeczeństwa gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy 
i kultury.  

2. Dyrektor O.K. i S. ustala regulamin funkcjonowania biblioteki publicznej.  

3. Do zadań biblioteki należy:          

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;    

2) udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych, innych bibliotek, 
muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.;  

3) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo – badawczej, edukacyjnej 
i popularyzatorskiej;        

4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany między bibliotecznej; 
          

5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom gminy;   

6) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajanie 
potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy;   

7) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;  

8) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami, służących popularyzacji książki, sztuki 
i nauki, a także upowszechnianie dorobku kulturalnego gminy.  



 

§ 9.  

O. K. i S. może - na zasadach określonych przepisami - realizować inne zadania i formy, a w szczególności: 

1) organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, festyny, plenery itp.; 

2) prowadzić ogniska artystyczne; 

3) świadczyć usługi plastyczne, muzyczne, nagłośnieniowe i inne; 

4) prowadzić wypożyczalnię sprzętu audiowizualnego, muzycznego, sportowego i turystycznego; 

5) realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe); 

6) organizować przedsięwzięcia kulturotwórcze, imprezy kulturalne uwzględniające specyfikę regionu 
i wzbogacające ofertę turystyczną gminy; 

7) prowadzić współpracę z zagranicznymi ośrodkami kultury, nauki i sportu. 

 

III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA  

§ 10.  

Ośrodek samodzielnie opracowuje plany swojej działalności. 

§ 11.  

1. Działalnością O.K. i S. kieruje dyrektor. 

2. Dyrektor kieruje jednoosobowo działalnością Ośrodka i reprezentuje go na  zewnątrz. 

3. Dyrektora ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Prószkowa zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

4. Burmistrz Prószkowa w stosunku do dyrektora wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów 
kodeksu pracy.        

5. Ustala się jedno stanowisko zastępcy dyrektora O.K. i S. którego zatrudnia dyrektor. 

6. Dyrektor w stosunku do zastępcy dyrektora i pozostałych pracowników wykonuje za pracodawcę czynności 
z zakresu prawa pracy. 

§ 12.  

Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny sporządzony przez dyrektora 
po zasięgnięciu opinii organizatora. 

§ 13.  

1. Ośrodek zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi według własnych potrzeb. 

2. W stosunku do zatrudnionych pracowników dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu 
przepisów kodeksu pracy . 

IV. MAJĄTEK I FINANSE       

§ 14.  

1. Działalność O.K. i S. finansowana jest z dotacji otrzymywanych od organizatora , środków otrzymanych od 
osób fizycznych i prawnych w formie darowizn oraz innych źródeł. 



 

2. O.K. i S. prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem gminy na zasadach 
ustalonych dla instytucji kultury.    

3. Dyrektor O.K. i S. samodzielnie dokonuje zmian w planie finansowym, które nie powodują zmiany 
wysokości dotacji. 

§ 15.  

1. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem wysokości 
rocznej dotacji przyznanej na działalność przez organizatora.       

2. Dyrektor O.K.I.S. corocznie w terminie 3 miesięcy po dniu bilansowym przedkłada organizatorowi 
sprawozdanie finansowe za rok kalendarzowy. Sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organizatora. 

3. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zysk netto zwiększa fundusz O.K. i S. przeznaczony na pokrycie 
ewentualnych strat w latach następnych. 

§ 16.  

Za całokształt działalności O.K. i S. w tym także za gospodarkę finansową odpowiada dyrektor. 

§ 17.  

Ośrodek może pobierać opłaty za swoje usługi, a wpływy przeznaczać na działalność statutową. 

§ 18.  

1. Ośrodek użytkuje obiekty wskazane przez Organizatora.    

2. Wskazanie obiektów, w których prowadzona jest działalność Ośrodka następować będzie w drodze 
porozumienia między Organizatorem a Ośrodkiem. 

 

V. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

§ 19.  

 Statut Ośrodka nadaje Rada Miejska w Prószkowie 

§ 20.  

 Statut wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Rady Miejskiej w Prószkowie   
              
         



 

 

Uzasadnienie  

Obowiązujący obecnie statut Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie stanowiący załącznik do uchwały nr 
XIII/96/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przekształcenia Gminnego 
Ośrodka Kultury w Prószkowie w Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, wymaga zaktualizowania do zakresu 
obecnie wykonywanych przez Ośrodek zadań, w tym przede wszystkim ujęcie funkcjonującej biblioteki 
publicznej w strukturze Ośrodka. 

 

Burmistrz 
      /-/ 
Róża Malik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RO.0006.58.2015.ORM        Projekt z dnia 07.07.2015 r. 

            Druk nr 60 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zarządzonym na dzień 6 września 2015r. 
referendum ogólnokrajowym 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym 
(t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 318) w związku z art. 12 §4, §11 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. Na terenie Gminy Prószków tworzy się odrębny obwód głosowania tj. obwód Nr 10 w Domu Pomocy 
Społecznej w Prószkowie, celem przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 
2015r. 

2. Granice obwodu odpowiadają granicy terytorialnej Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, 
ul. Zamkowa 2 i 8. 

3. Siedzibą Obwodowej Komisji do Spraw Referendum jest Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. 
Zamkowa 8. 

§ 2.  
Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Opolu. 
 

§ 3.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

§ 4.  
1. 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                                                                                      Burmistrz 
              /-/                                                                   /-/ 
      Eugeniusz Kowaluk                                                                          Róża Malik 



 

 

Uzasadnienie  

do Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 
w zarządzonym na dzień 6 września 2015r. referendum ogólnokrajowym. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym 
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 318) głosowanie w referendum przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych 
w szpitalach i zakładach pomocy społecznej. Do obwodów tych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), która w art. 12 § 4 zakłada, że 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 zarządzonym Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015r. 
(Dz.U. z 19 czerwca 2015r., poz. 852) na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym istnieje 
konieczność utworzenia, na wniosek Burmistrza Prószkowa, na terenie Gminy Prószków odrębnego obwodu 
głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, znajdującym się na terenie miasta Prószków. 

Zgodnie z informacją Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Prószkowie przekazaną dnia 
25 czerwca 2015r., liczba wyborców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie ujętych w 
rejestrze wyborców prowadzonym w Gminie Prószków wg stanu na dzień 31 marca 2015r. wynosiła 104. 

Burmistrz 
      /-/ 
Róża Malik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RO.0006.59.2015.ORM        Projekt z dnia 07.07.2015 r. 

            Druk nr 61 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

w sprawie przekazania pisma z dnia 19 czerwca 2015 r. dotyczącego działalności Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Prószkowie 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) oraz art. 236 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1030 z późn. zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

§ 1. Pismo z dnia 19 czerwca 2015 r. dotyczące działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
sp. z o.o. w Prószkowie w zakresie procedury przyłączania posesji do sieci instalacji kanalizacji sanitarnej, 
przekazuje się Burmistrzowi Prószkowa reprezentującemu jedynego wspólnika w Zgromadzeniu Wspólników tej 
Spółki. 

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Prószkowa do zawiadomienia o sposobie załatwienia pisma: Wnoszącego 
pismo oraz Radę Miejską w Prószkowie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Prószkowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       Radca prawny                                                                                      Burmistrz 
              /-/                                                                   /-/ 
      Eugeniusz Kowaluk                                                                          Róża Malik 



 

 

Uzasadnienie  

W dniu 22 czerwca 2015 r. do Urzędu Miejskiego w Prószkowie wpłynęło, skierowane do Rady Miejskiej 
w Prószkowie, pismo ***************** dotycz ące działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Prószkowie. Odnosząc się do treści pisma, wskazać należy, że gmina sprawuje 
wyłącznie nadzór właścicielski nad Spółką, która podlega przepisom ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks 
spółek handlowych, a Rada Miejska w Prószkowie nie jest organem nadzorczym w stosunku do spółki prawa 
handlowego utworzonej przez gminę. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że organem właściwym do 

spraw dotyczących działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Prószkowie jest 
Zgromadzenie Wspólników Spółki. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Miejska w Prószkowie przekazuje przedmiotowe pismo Burmistrzowi 
Prószkowa reprezentującemu jedynego wspólnika w Zgromadzeniu Wspólników Spółki, które zgodnie z umową 
spółki jest organem mającym bezpośredni wpływ na funkcjonowanie pozostałych jej organów, to jest rady 
nadzorczej i zarządu. Szczegółowe zbadanie spraw przedstawionych w piśmie może być zlecone radzie nadzorczej 
przez reprezentującego jedynego wspólnika - Burmistrza Prószkowa. 

Burmistrz 
      /-/ 
Róża Malik 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RO.0006.60.2015.ORM        Projekt z dnia 07.07.2015 r. 

            Druk nr 62 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na 
ławników 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 133, poz. 509) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników 
zgłoszonych w wyborach na kadencję od 2016 r. do 2019 r. w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 
Prawo o ustroju sądów powszechnych: 

1) Adam Kubis; 

2) Dominika Smuk-Szewczyk. 

2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie do przesłania, łącznie z uchwałą, danych 
osobowych kandydatów, o których mowa w ust. 1: 

1) nazwisko rodowe; 

2) imiona rodziców wraz z nazwiskiem rodowym matki; 

3) data i miejsce urodzenia; 

4) nr PESEL. 

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

 

       Radca prawny                                                                                      Burmistrz 
              /-/                                                                   /-/ 
      Eugeniusz Kowaluk                                                                          Róża Malik 



 

 

Uzasadnienie  

Prezes Sądu Okręgowego w Opolu pismem z dnia 11 maja 2015 r. poinformował o ustalonej dla gminy 
Prószków liczbie ławników  na kadencję 2016 -2019: 

- dla potrzeb Sądu Rejonowego w Opolu – 2 ławników, w tym do orzekania w sprawach z 

zakresu prawa pracy – 1 ławnik, 

- dla potrzeb Sądu Okręgowego w Opolu – 1 ławnik, w tym do orzekania w sprawach z 

zakresu prawa pracy – 0 ławników. 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upłynął dnia 30 czerwca 2015 r. Do Rady Miejskiej w Prószkowie 
wpłynęły zgłoszenia 2 kandydatów. 

Zgodnie z art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 133, poz. 509) „Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo 
Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika 
uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska 
sędziowskiego.” 

 

 Burmistrz 
                    /-/ 
             Róża Malik 
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            Druk nr 63 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się zespół w składzie: 

1) Edyta Gogol - Fuhl - przewodniczący zespołu; 

2) Adam Wrześniewski - zastępca przewodniczącego zespołu; 

3) Sylwia Białończyk - członek zespołu. 

2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej 
w Prószkowie, przed przystąpieniem do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 
2019 r., opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów 
określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

3. Obsługę techniczną i administracyjną zespołu zapewnia Burmistrz Prószkowa. 

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie. 

 

 

       Radca prawny                                                                                      Burmistrz 
              /-/                                                                   /-/ 
      Eugeniusz Kowaluk                                                                          Róża Malik



 

 

Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.) przed przystąpieniem do wyborów ławników rada gminy powołuje zespół, 
który przedstawia na sesji Rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia 
przez nich wymogów okreslonych w ustawie. 

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty 
właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym. 

Wybór ławników odbywa się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja 
dotychczasowych ławników. 

              Burmistrz 
                    /-/ 
             Róża Malik 
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            Druk nr 64 

 

Uchwała Nr …………… 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ……….. r. 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 

 

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 
594 z póź. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity: Dz. U. z  2015 r. poz. 199) uchwala się co następuje:  

 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, gmina Prószków. 

 

§ 2. Granice obszaru objętego zmianą planu miejscowego określono na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do 
uchwały.  
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz 
na stronie internetowej gminy Prószków. 

 

 

       Radca prawny                                                                                      Burmistrz 
              /-/                                                                   /-/ 
      Eugeniusz Kowaluk                                                                          Róża Malik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik graficzny znajduje się w osobnym pliku. 



 

 

Uzasadnienie do uchwały 

Obszar objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje tereny 
położone w miejscowości górki. Obejmują one obszar zabudowy miejscowości oraz częściowo przyległe tereny w rolniczym 
użytkowaniu, z wyłączeniem działek nr 702/221 oraz 703/221, które zostały objęte odrębnym opracowaniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Przyczyną podjęcia prac planistycznych na tym obszarze jest konieczność posiadania przed gminę  nowych zapisów 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy miejscowości. Obecnie dla tego obszaru pozostają 
w mocy ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki – przyjętego Uchwałą nr XXXI/291/2001 Rady 
Gminy w Prószkowie z dnia 24 września 2001 r. opublikowaną w Dz. U. Woj. Opolskiego. Nr 104, poz. 868, 

Wymieniony plan miejscowy, sporządzony w 2001r stracił na aktualności w związku ze znaczną dynamiką zmian w przestrzeni 
zachodzących w opisywanym obszarze. Intencją podjęcia niniejszej uchwały jest przyjęcie dla obszaru zabudowy wsi Górki 
dokumentu, którego zapisy powinny ułatwić inwestowanie. Przewiduje się, że w toku prac nad projektem planu nie zaistnieje 
potrzeba dokonania zmian w ustaleniach  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków 
przyjętego uchwałą III/13/2014  Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków. 

Dla obszaru wskazanego do opracowania planu miejscowego dostępne są mapy ewidencji gruntów w skali 1:5000, oraz mapy 
zasadnicze w skali 1: 500, 1: 1000, 1: 2000. 

Zakres prac planistycznych obejmować będzie ustalenia określone w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2015 r. poz. 199). Przed podjęciem prac planistycznych sporządzone 
zostanie opracowanie ekofizjograficzne zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 62 poz. 627) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 155 poz. 298). 

W związku z powyższym oraz zgodnie z w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2015 r. poz. 199) przedkładam projekt uchwały. 

              Burmistrz 
                    /-/ 
             Róża   Malik 
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                               Druk nr 65 

 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Radca prawny                                                                                      Burmistrz 
              /-/                                                                   /-/ 
      Eugeniusz Kowaluk                                                                          Róża Malik 

 

 

 

Załączniki graficzne (nr 1,2,3 i 4) znajdują się w osobnych plikach. 

 



 

Załącznik nr 5 do uchwały nr  .................  

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ............................. 

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE  

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu 

 

 

 

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

2015, poz. 199 z późn. zm.)  Rada Miejska w Prószkowie rozstrzyga, co następuje:  

1) Zgodnie z art. 17 pkt 10 ustawy projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Prószków został wyłożony został do publicznego wglądu w dniach od  25 maja 2015r. do 24 czerwca 2015r.  

2) Zgodnie z terminem określonym na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy termin składania uwag upłynął 

odpowiednio w dniu 09 lipca 2015r.  

3) W terminie, o którym mowa w art. 17  pkt 11 uwagi nie wpłynęły. 

 

 

              Burmistrz 
                    /-/ 
             Róża   Malik



 

 

 

Załącznik nr 6 do uchwały nr  ………………….  

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ………………. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

 

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

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 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 (tj.: Dz. U. z 2015, poz. 199 późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 167 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z 

późn. zm.), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie określa 

następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań 

własnych gminy oraz zasady ich finansowania.  

 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczonych do zadań własnych 

gminy, zapisanych w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), przy czym:  

1) limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne są ujęte każdorazowo w 

budżecie gminy na każdy rok; 

2) istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (w zakresie 

budowy dróg oraz uzbrojenia pozostającego w gestii gminy) i/lub współfinansowania tych 

inwestycji z zainteresowanym inwestorem. 
 

              Burmistrz 
                    /-/ 
             Róża   Malik



 

 

UZASADNIENIE  UCHWALENIA 

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków 

 

1. Uzasadnienie faktyczne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 

1) W związku z planowanymi inwestycjami publicznymi jak i prywatnymi wystąpiła konieczność zmiany 

dotychczas obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

2. Uzasadnienie prawne: 

1) art. 20 ust.1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. 

U. z 2015r., poz. 199, z późn. zm.); 

2) § 12 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. nr 164 poz. 

1587). 

 

3. Zakres prac planistycznych: 

1) zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/300/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31.03.2014r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Prószkóa)w oraz uchwałą Nr XLI/338/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 04.07.2014r. w 

sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/300/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Prószków; 

2) wnioski, o których mowa w art. 17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 647, z późn. zm.) nie wpłynęły  wnioski; 

3) wnioski, o których mowa w art. 17 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

zostały uwzględnione na poszczególnych etapach sporządzania planu, zgodnie z przepisami ww. 

ustawy; 

4) teren nie wymagał uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i 

nieleśne, zgodnie z art. 17 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

5) do wyłożonego projektu zmiany planu nie wpłynęły uwagi, które wymagały rozpatrzenia przez 

Burmistrza Prószkowa. 

 

4. Rozwiązania przyjęte w planie miejscowym są nie naruszają z ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków” (przyjętego uchwałą nr III/13/2014 Rady Miejskiej 

w Prószkowie z dnia 18.12.2014r.). 

5. Równolegle z procedurą sporządzania planu miejscowego została przeprowadzona procedura 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze 

zmianami).   

 

Mając na uwadze powyższe, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

przedstawiam do uchwalenia.  

 

              Burmistrz 
                    /-/ 
             Róża   Malik
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                                          Druk nr 66

     

UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia 16 lipca 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, zm. poz. 645, poz. 1318, 2014 poz. 379, 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, zm. poz. 938,  poz. 1646, 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146,  poz. 1626, 

poz. 1877, 2015 poz. 532, poz. 238)  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 ( Dz. Urz. Woj. Op. z 2014 r. poz. 2862, zm. 2015 poz. 490, poz. 931, poz. 

1137, poz. 1222 poz. 1423) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) dokonuje się zmian w planie wydatków, przychodów, dotacji udzielanych dla jednostek spoza 
sektora finansów publicznych budżetu stanowiącymi załączniki 2, 3, 6  
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    Skarbnik Gminy                                                     Burmistrz 
                /-/    /-/                                                              /-/ 
  Eugeniusz Kowaluk               Dorota Staniów              Róża Malik 

 

 



 

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Prószkowie  z  16 lipca 2015  r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków na  rok kalendarzowy 
2015 

 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 
18 grudnia 2014 r. – PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW 
I ROZDZIAŁÓW 

 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 119.000,00 zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 12.000,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – o kwotę 12.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 12.000,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 7.000,00 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola  – o kwotę 7.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 7.000,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 40.000,00 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność  – o kwotę 40.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 60.000,00 zł 

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  – o kwotę 60.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł 

 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 201.000,00  zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 130.000,00 zł 

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne  – o kwotę 130.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 130.000,00 zł 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 13.000,00 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne  – o kwotę 13.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 13.000,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 46.000,00 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe  – o kwotę 17.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 17.000,00 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola  – o kwotę 29.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 



 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 29.000,00 zł 

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 4.000,00 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność  – o kwotę 4.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Dotacje na zadania bieżące o kwotę 4.000,00 zł 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 800,00 zł 

Rozdział 85307 Opiekunowie dzienni  – o kwotę 800,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 800,00 zł 

Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 7.200,00 zł 

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  – o kwotę 7.200,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Dotacje na zadania bieżące o kwotę 7.200,00 zł 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 30.800,00  zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 30.000,00 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola  – o kwotę 30.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 30.000,00 zł 

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 800,00 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność  – o kwotę 800,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 800,00 zł 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 
18 grudnia 2014 r. – PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2015 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o  kwotę 289.200,00 zł 

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 289.200,00 zł 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 
18 grudnia 2014 r. – ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 
PRÓSZKÓW NA ROK 2015 

W dotacjach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  

W dotacjach celowych: 

- zmienia się plan w lp. 4 Dział 926 Rozdział 92605 przeznaczenie dotacji Dotacje celowe na realizację 
zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na kwotę 187.200,00 zł 

- dodaje się lp. 5 Dział 852 Rozdział 85295 przeznaczenie dotacji Dotacje celowe na realizację działań z 
zakresu pomocy społecznej na kwotę 4.000,00 zł 



 

 

 

 

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 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 20 500 20 500   

  01008 Melioracje wodne 5 000 5 000   

  01095 Pozostała działalność 15 500 15 500   

600   Transport i łączność 2 973 250 2 973 250   

  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 850 000 850 000   

  60016 Drogi publiczne gminne 2 043 250 2 043 250   

  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 

87 600 87 600   

  75412 Ochotnicze straże pożarne 87 600 87 600   

801   Oświata i wychowanie 424 665 424 665   

  80101 Szkoły podstawowe 22 665 22 665   

  80104 Przedszkola 57 000 57 000   

  80110 Gimnazja 345 000 345 000   

851   Ochrona zdrowia 11 700 11 700   

  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11 700 11 700   

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 612 200 112 200 500 000 

  90001 Gospodarka  ścieków i ochrona wód 500 000   500 000 

  90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 7 500 7 500   

  90015 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000 50 000   

  90095 Pozostała działalność 54 700 54 700   

921   Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 113 500 113 500 0 

  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 60 000 60 000   

  92195 Pozostała działalność 53 500 53 500   

 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 4 273 415 3 773 415 500 000 

            

 

 

 

 



 

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Prószkowie  z  16 lipca 2015  r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków na  rok kalendarzowy 
2015 

 

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 20 500,00 20 500,00   

  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 15 500,00 15 500,00   

1 Zakup sieci 7 500,00 7 500,00   

2 Zakup sieci wodociągowej 8 000,00 8 000,00   

II. TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ 2 973 250,00 2 973 250,00   

  Dział 600 rozdz. 60013 850 000,00 850 000,00   

1 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 414 na odcinku Górki-
Chrząszczyce 

750 000,00 750 000,00 
dotacja dla 

województwa 

2 
Przebudowa chodnika w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 414 w 
miejscowości Prószków 

100 000,00 100 000,00 
dotacja dla 

województwa 

  Dział 600 rozdz. 60016 2 043 250,00 2 043 250,00   

1 
Przebudowa drogi gminnej ul. 
Szkolnej w Prószkowie 

1 190 000,00 1 190 000,00   

2 
Przebudowa ul. Zielonej w 
Prószkowie - projekt techniczny 

30 000,00 30 000,00   

3 
Rozbudowa ul. Polnej w Winowie 
- projekt techniczny 

73 250,00 73 250,00   

4 
Przebudowa dróg gminnych ul. 
Stawowej i Słonecznej w 
Prószkowie  

29 000,00 29 000,00   

5 
Przebudowa drogi gminnej ul. 
Krasickiego w Prószkowie  

34 000,00 34 000,00   

6 
Budowa drogi gminnej w 
Złotnikach w Zimnicka 

600 000,00 600 000,00   

7 
Odwodnienie ul. Starej Drogi w 
Winowie 

87 000,00 87 000,00   



 

  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 

87 600,00 87 600,00   

  Dział 754 rozdz.75412 87 600,00 87 600,00   

1 
Przebudowa strażnicy w 
Chrząszczycach - projekt 
techniczny 

22 600,00 22 600,00   

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

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE 424 665,00 424 665,00   

  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 57 000,00 57 000,00   

1 

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

50 000,00 50 000,00   

2 
Zakup trzonu gazowego z 
piekarnikiem dla przedszkola w 
ZSP w Boguszycach 

7 000,00 7 000,00   

  dział 801  rozdz. 80110 345 000,00 345 000,00   

1 

Przebudowa pomieszczeń 
sanitarnych w budynku Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w 
Prószkowie 

335 000,00 335 000,00   

2 Zakup traktora do koszenia trawy 10 000,00 10 000,00   

VI. OCHRONA  ZDROWIA 11 700,00 11 700,00   

  Dział 851 rozdz. 85154 11 700,00 11 700,00   

1 
Zakup i montaż siłowni 
zewnętrzej 

11 700,00 11 700,00   

VII. 
GOSPODARKA KOMUNALNA I 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

2 250 175,00 612 200,00   



 

  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   

  Dział 900 rozdz. 90008 179 475,00 7 500,00   

1 
Bioróżnorodność Opolszczyzny-
skarbem dziedzictwa narodowego 

179 475,00 7 500,00 
dotacja dla 

województwa 

  Dział 900 rozdz. 90015 50 000,00 50 000,00   

1 
Budowa oświetlenia ulicznego w 
obrębie ul. Leśnej w Przysieczy  

50 000,00 50 000,00   

  Dział 900 rozdz. 90095 54 700,00 54 700,00   

1 
Budowa miejsc postojowych ul. 
Wiejska w Zimnicach Małych  

43 600,00 43 600,00   

2 
Zakup wiaty przystankowej 
Prószków 

6 000,00 6 000,00   

3 
Zakup programu komputerowego 
SAN-KAN 

5 100,00 5 100,00   

VIII. 
KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

113 500,00 113 500,00   

  Dział 921 rozdz. 92109 60 000,00 60 000,00   

1 

Zwiększenie efektywności 
energetycznej w budynku OKIS w 
Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 
6 

60 000,00 60 000,00   

  Dział 921 rozdz. 92195 53 500,00 53 500,00   

1 

Budowa bieżni okólnej wraz z 
przebudową placu wiejskiego w 
Chrząszczycach -dokumentacja 
projektowa 

10 000,00 10 000,00   

2 
Budowa budynku gospodarczego 
na placu wiejskim w Jaśkowicach 

25 000,00 25 000,00   

3 

Zagospodarownie terenu placu 
wiejskiego w Nowej Kuźni wraz z 
remontem istniejącej zabudowy - 
dokumentacja projektowa 

3 500,00 3 500,00   

4 
Przebudowa placu rekreacji przy 
świetlicy wiejskiej w Źlinicach 

15 000,00 15 000,00   

  RAZEM 5 911 390,00 4 273 415,00   

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 

Zwiększa się budżet po stronie: 

• Wydatków majątkowych o kwotę 119.000,00 zł:  

1) Dz. 600 Rozdz. 60016 o kwotę 12.000,00 zł zwiększając zadania:  

„Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej i Słonecznej w Prószkowie” o kwotę 6.000,00 zł  
( PT – rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Stawowej i Słonecznej  
w Prószkowie). Wartość inwestycji po zwiększeniu 29.000,00 zł 

„Przebudowa drogi gminnej ul. Krasickiego w Prószkowie” o kwotę 6.000,00 zł  
( PT – rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Krasickiego 
w Prószkowie). Wartość inwestycji po zwiększeniu 34.000,00 zł 

„Budowa miejsc postojowych ul. Wiejska w Zimnicach Małych” o kwotę 40.000,00 zł  

Wartość inwestycji po zwiększeniu 43.600,00 zł 

Wprowadza się nowe zadania: 

2) Zakup Trzona gazowego z piekarnikiem dla przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 
Boguszycach o kwotę 7.000,00 zł 

3) Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKIS w Prószkowie przy  
ul. Daszyńskiego 6 o kwotę 60.000,00 zł 

• Wydatków bieżących o kwotę 201.000,00 zł:  

1) Dz. 600 Rodz. 60017 o kwotę 130.000,00 zł na: 

- utwardzenie placu w Prószkowie na kwotę 20.000,00 zł 

- remont drogi transportu rolnego Górki- Chrząszczyce na kwotę 110.000,00 

2)   Dz. 754  Rozdz. 75412 o kwotę 13.000,00 zł na malowanie elewacji zewnętrznej budynku 
OSP w Źlinicach o kwotę 13.000,00 zł 

3) Dz. 801 Rozdz.80101 o kwotę 17.000,00 zł na realizację zadań statutowych 

4) Dz. 801 Rozdz. 80104 o kwotę 29.000,00 zł na wyposażenie kuchni w przedszkolu w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Boguszycach 

5) Dz. 852 Rozdz. 85295 o kwotę 4.000,00 zł na dotację celową na działalność na rzecz osób w 
wieku senioralnym 

6) Dz. 853 Rozdz. 85307 o kwotę 800,00 zł na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
dziennych opiekunów . 

7) Dz. 926 Rozdz. 92605 o kwotę 7.200,00 zł na dotację w zakresie kultury fizycznej i sportu 

Zmniejsza się budżet po stronie: 

• Wydatków bieżących o kwotę 30.800,00 zł:  

1) Dz. 801 Rozdz. 80104 o kwotę 30.000,00 zł na wydatkach związanych z realizacja zadań 
statutowych 

2) Dz. 852 Rozdz. 85295 o kwotę 800,00 zł na wydatkach związanych z realizacja zadań 
statutowych 

Zwiększa się budżet po stronie: 

• Przychodów o kwotę 289.200,00 zł o nadwyżki z lat ubiegłych 

 

Sporządziła: Dorota Staniów                        Burmistrz 
                        /-/ 
                 Róża Malik 
 



 

RO.0006.64.2015.ORM           Projekt z dnia 08.07.2015 r 

                                          Druk nr 67 

UCHWAŁA NR  

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 16 lipca 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 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 

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    Skarbnik Gminy                                                     Burmistrz 
                /-/    /-/                                                              /-/ 
  Eugeniusz Kowaluk               Dorota Staniów              Róża Malik 

 

 

      

 

 

 



 

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR  

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 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 wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 289.200,00 zł, w tym wydatki bieżące 

(kolumna 2.1) o kwotę 170.200,00 zł i wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 
119.000,00 zł 

2) zwiększono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 289.200,00 zł 
(kolumna 4.1) w tym: na pokrycie deficytu budżetu 289.200,00 zł 

 

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych: 

� zwiększono nowe wydatki inwestycyjne w roku 2015 (kolumna 11.5) o kwotę 119.000,00 

zł 

 

Sporządziła: Ewa Miążek                 

          Burmistrz 
                 /-/ 
         Róża Malik 
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                                          Druk nr 68 

 

UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 16 lipca 2015 r. 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego „ Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w 

miejscowości Prószków” 

 

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 , zm. poz. 645, poz. 1318, 2014 r. poz. 379, 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, zm. 

poz. 938, poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, 2015 poz. 532, poz. 238 ) 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 „Przebudowa chodnika w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 414 w miejscowości Prószków”. 

§ 2 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej  

ze środków budżetu gminy na 2015 r., w wysokości do 100.000,00 zł ( słownie : sto tysięcy złotych 

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    Skarbnik Gminy                                                     Burmistrz 
                /-/    /-/                                                              /-/ 
  Eugeniusz Kowaluk               Dorota Staniów              Róża Malik 
 



 

Uzasadnienie do uchwały : 

 

Zarząd województwa opolskiego wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod 

nazwą „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414  

w miejscowości Prószków” w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy postanowiono podjąć 

Uchwałę o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację tego zadania.   

    Skarbnik Gminy                                                     Burmistrz 
                                   /-/           /-/ 
                        Dorota Staniów               Róża Malik 
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Druk nr 69 

RO.0057.5.2015.ORM                                                                                                   Prószków, 08.07.2015 r. 

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza 
 

w okresie od 19 maja do 8  lipca 2015 r.  
 

1. Obsługa sołectw w zakresie zamawiania i zakupów materiałów budowlanych , 
eksploatacyjnych , paliw w celu utrzymywania terenów zielonych wiejskich. 

2. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia drogowego i obiektów 
gminnych pod względem zasilania w energię elektryczną 

3. Wykonano   ustawienie tablic z nazwami miejscowości; Górki i Winów oraz ustawienie lustra 
drogowego w Prószkowie ul. Powstańców Ogrodowa.. 

4. Zlecono i zakupiono kosiarkę dla sołectwa w Żlinicach 
5. Zakupiono piasek do piaskownicy w Boguszycach                                                                                                                                                                                           
6. Wykonano remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową oraz masą asfaltową  nawierzchni 

dróg gminnych. 
7. Wykonano wyrównanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej odcinka drogi 

ul. Jędrzejczyka w Źlinicach. 
8. Wykonano utwardzenie drogi transportu rolnego w Źlinicach - droga do Odry     
9. Zlecono i wykonano odbudowę kapliczki w Prószkowie 
10. Zlecono dokonanie przeglądu technicznego pod względem bezpieczeństwa  gminnych placów 

zabaw  
11. Zlecono projekt drogi do OSP w Chrząszczycach. 
12. Zlecono wykonanie kompleksowe budowy oświetlenia ulicznego w Przysieczy ul.Leśna 
13. Wykonano przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych w obiektach gminnych. 
14. Wykonano tablice informacyjne dla sołectwa w Przysieczy. 
15. Zlecono i wykonano pozimowe sprzątanie dróg gminnych 
16. Zlecono i wykonano utwardzenie placu przed budynkiem OSP w Prószkowie. 
17. Wykonano utwardzenie odcinka drogi gminnej – przedłużenie ul. Osiedle w Prószkowie. 
18. Zlecono wykonanie remontu odcinka kanalizacji sanitarnej w budynku ośrodka zdrowia 

w Winowie. 
19. Zlecono wykonanie naprawy wentylacji mechanicznej oraz instalacji grzewczej w budynku 

przy boisku sportowym w Prószkowie.. 
20. Zlecono wykonanie płyty betonowej pod budynek gospodarczy w Jaśkowicach. 
21. Zlecono wykonanie usunięcia usterek w budynku świetlicy wiejskiej w Źlinicach. 
22. Zlecono i wykonano montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym w Źlinicach. 
23. Zlecono  wykonanie audytu energetycznego budynku OKiS w Prószkowie. 
24. Zlecono wykonanie robót elektrycznych na terenie obiektu sportowego w Złotnikach. 
25. Zlecono opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku OSP w Źlinicach. 
26. Zlecono wykonanie ocieplenia ścian toalet i ściany kuchennej w budynku Sali wiejskiej 

w Zimnicach Wielkich. 
27. Zlecono wyrównanie i uzupełnienie frezowiną asfaltową fragmentów poboczy z dwóch stron 

drogi relacji Prószków – Źlinice. 
28. Zlecono i wykonano naprawę przepustu drogowego  przy ul. Klonowej w Chrząszczycach. 
29. Zlecono opracowanie docelowej zmiany organizacji ruchu dla dróg w Zimnicach Wielkich, 

ul. Szkolna, dla drogi relacji Prószków - Jaśkowice, relacji Złotniki – Boguszyce oraz Górki - 
Chrząszczyce 



 

30. Zlecono nasadzenie roślin na Rynku w Prószkowie.  

31. Zlecono wycięcie drzew w Ligocie Prószkowskiej na boisku sportowym, w Winowie, 
na terenie przedszkola w Prószkowie, na placu w Zimnicach Wielkich  

32. Zlecono naprawę przepustu w Zimnicach Wielkich  

33. Zlecono projekt piaskownika na kanalizacji burzowej przy ul.Jędrzejczyka w Źlinicach. 

34. Zlecono zakup bażantów  

35. Wystąpiono do Starosty Opolskiego o udzielenie zezwolenia na wycięcie : drzew i krzewów 
w Złotnikach przy pomniku, drzewa na parkingu w Prószkowie koło Centro,  

36. Zawarcie umowy.z firmą Remondis Sp. z o. o. na usuwanie wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Prószków, 

37. Zlecenie montażu podlicznika do dostawy wody do sali wiejskiej w Źlinicach ul. Jędrzejczyka 
8. Wykonawca usługi: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie. 

38. Zakup sieci wodociągowej w Górkach 72 mb. 

39. Trwają roboty budowlano – montażowe drogi gminnej w Złotnikach ul. Zimnicka. Wykonawca: 
ADAC-LEWAR . Termin zakończenia robót – 30 lipca 2015r. 

40. Wykonano odwodnienie ul. Starej Drogi w Winowie. Wykonawca: Andrzej Krężel Instalacje 
Grzewczo-sanitarne.  

41. Dnia 22 czerwca 2015 roku przekazano teren budowy na zadanie „Przebudowa pomieszczeń 
sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie”. Wykonawca Andrzej 
Krężel Instalacje Grzewczo-Sanitarne. Termin zakończenia : 25 sierpnia 2015 roku. 

42. Podpisano umowę na zakup programu komputerowego SAN-KAN do Zarządzania 
Infrastrukturą Techniczną sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków,   

43. Zakończono procedurę planistyczna dotycząca wycinkowej zmiany Miasta Prószków- uchwała 
przedstawiona do uchwalenia, 

44. Wyłoniono wykonawcę zmiany kompleksowej MPZP Prószków – zawiadomiono instytucje 
oraz poinformowano mieszkańców 

45. Odbyły się dwie dyskusje publiczne nad ustaleniami zmian wycinkowych w miejscowości 
Zimnice Wielkie( teren inwestycyjny) oraz Górki (teren ogrodnictwa), 

46. Przekazano projekt zmiany MPZP wsi Górki dot. terenu produkcjo-usługowego 
do zaopiniowania i uzgodnień 

47. Podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Prószków” całkowita wartość zadania 24 261,78 zł, zadanie 
dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

48. Podpisano umową na realizację zadania „Budowa drogi gminnej w Złotnikach ul Zimnicka” 
49. Podpisano umowę z TAURON Dystrybucja S.A, na realizacje przedsięwzięcia: „Świadczenie 

usługi oświetleniowej w postaci serwisu sieci i urządzeń                            oświetleniowych.” 
50. Dokonano następujących zmian w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności gospodarczej   

przyjęto 11 wniosków o wpis do działalności gospodarczej,  dokonano 22 zmian w CEIDG, 
dokonano 11 zawieszeń i 5 wznowień działalności gospodarczej oraz 5 likwidacji działalności 
gospodarczej.    



 

51. Podpisano  9 umów na wynajęcie sal wiejskich, będących własnością Gminy Prószków   
52. Wykazano do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość gruntową 

niezabudowaną Górki, ul. Kwiatowa,  
53. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży, Górki,  

ul. Szkolna. Powierzchnia działki 0,5570 ha teren rolny, obecnie nieużytkowany. Działka 
kształtem zbliżona do prostokąta, narożna, na której znajdują się urządzenia infrastruktury 
technicznej: napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia 15kV oraz wysokiego napięcia 
110kV wraz ze strefą ochronną po 20 m z każdej ze stron, pod ziemią przebiega gazociąg 
wysokoprężny DN350 oraz planowany przebieg gazociągu DN1000. 

54. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży Ligota 
Prószkowska, ul. Międzyleśna 4. Powierzchnia działki 0,4210 ha, nieruchomość w kształcie 
prostokąta, położona przy drodze wojewódzkiej relacji Opole-Prudnik, w przedniej części tj. od 
drogi wojewódzkiej nr 414 zabudowana budynkami mieszkalno-gospodarczymi 

55. Ogłoszono II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
składającą się z działki oznaczonej numerem 267/91 z ark.m. 1 o powierzchni 0,1645 ha, obręb 
Chrzowice, gm. Prószków, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00075356/1. 

 

 Burmistrz 
        /-/ 
Róża Malik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi 

działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2014. 

 

 

1.Podstawa prawna. 

 

Niniejsze sprawozdanie sporządza się w oparciu o art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536)   oraz uchwałę 

Rady Miejskiej w Prószkowie nr XXXIV/258/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia  

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi 

działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2014.  

 

2.Środki finansowe. 

 

Na realizację Programu współpracy w roku 2014 przeznaczono w nim środki finansowe z budżetu 

gminy Prószków, w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. Na koniec roku 2014 w ramach realizacji 

Programu przekazano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 290 000,00 

zł.    

 

3.Wspólpraca finansowa - zlecanie realizacji zadań publicznych. 

 

W ramach realizacji Programu współpracy na rok 2014, przeprowadzono 2 otwarte konkursy ofert 

dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej oraz promocji i ochrony 

zdrowia, w których wyłoniono podmioty realizujące te zadania.  

 

3.1.Wskaźniki oceny realizacji Programu współpracy w roku 2014: 



 

1) Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert: 5, 

2) Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych: 5, 

3) Liczba umów zerwanych lub unieważnionych: 0, 

4) Liczba organizacji pozarządowych podejmujących działania w oparciu o dotację: 5, 

5) Wysokość kwot udzielonych dotacji. 

Łącznie zlecono organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym realizację 5 zadań 

publicznych z następujących dziedzin wskazanych w Programie współpracy jako priorytetowe: 

- z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

a) na kwotę 6040,00 zł dotację przekazano Europejskiemu Stowarzyszeniu Promocji i 

Aktywności Ruchowej 50+ na zadanie pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. W ramach 

zadania dofinansowano zajęcia dla mieszkańców gminy po 45 roku życia z zakresu 

gimnastyki, nordic walking, tańca orientalnego oraz seansu relaksacyjnego.  

b) na kwotę 8550,00 zł dotację przekazano Fundacji Tenis Prószków na zadanie pn. „Lato z 

rakietą – prowadzenie zajęć sportowych z uwzględnieniem nauki gry w tenisa”. W ramach 

zadania dofinansowano koszty prowadzenia zajęć z tenisa dla dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Prószków. 

c) na kwotę 156 710,00 zł dotację przekazano Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły 

Sportowe w Prószkowie na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 

2014”. Środki zostały wykorzystane przez 5 zrzeszonych w GZ LZS klubów sportowych tj.: 

Polonia Prószków, LZS Przysiecz, Orzeł Źlinice, Ramsch Chrzowice oraz Iskra Zimnice 

Wielkie. W ramach zadania dofinansowano koszty transportu zawodników na zawody 

sportowe, opłat regulaminowych, składek członkowskich i ubezpieczeniowych, delegacji 

sędziowskich, zakupu materiałów potrzebnych podczas realizacji zadania takich jak paliwo 

oraz środki do utrzymania boisk,  zakupu odzieży i sprzętu sportowego, koszty obsługi 

administracyjnej zadania, koszty drobnych napraw i remontów. 

d) na kwotę 8700,00 zł dotację przekazano Opolskiemu Klubowi Taekwon – do na zadanie pn. 

„Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Taekwondo – skuteczny program 

propagowania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Prószków. W ramach 

zadania dofinansowano koszty wynagrodzenia szkoleniowców, zakupu sprzętu 

sportowego oraz transportu zawodników na zawody.  

- z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia: 

na kwotę 110 000,00 zł, dotację przekazano Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu na 

zadanie pn. „Pomoc w sprawach medycznych , higienicznych, odżywiania i rehabilitacji, 



 

ludziom obłożnie chorym, niepełnosprawnym, uzależnionym, rodzinom wielodzietnym i w 

trudnej sytuacji materialnej oraz osobom w podeszłym wieku. Świadczenia pielęgnacyjno-

higieniczne, diagnostyczne oraz socjalno bytowe. Wypożyczanie sprzętu medycznego i 

rehabilitacyjnego”. W ramach zadania dofinansowano koszty wynagrodzeń pielęgniarek Stacji 

Opieki Caritas działającej na terenie gminy Prószków oraz koszty eksploatacyjne tej Stacji. W 

ramach zadania świadczono usługi higieniczno-pielęgnacyjne, zabiegowe, diagnostyczne oraz 

z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej. Gabinet rehabilitacyjny Caritas w Przysieczy 

świadczył usługi ambulatoryjne w zakresie kinezyterapii, masażu, elektrolecznictwa, pola 

magnetycznego oraz światłolecznictwa.      

 

Podmioty realizujące powyższe zadania wykorzystały w całości przyznane kwoty udzielonych dotacji 

oraz realizowały je zgodnie z zawartymi umowami. 

 

4. Współpraca pozafinansowa. 

Współpraca pozafinansowa polegała na konsultowaniu treści aktów normatywnych z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wzajemnym informowaniu się o kierunkach 

działalności, umożliwieniu przedmiotowym organizacjom uzyskania preferencyjnych zasad 

uzyskiwania lokali na działalność oraz pomocy organizacjom pozarządowym w przedmiocie 

informowania o możliwościach uzyskania dofinansowania ze źródeł krajowych i zagranicznych.  

 

 Burmistrz 
        /-/ 
Róża Malik  

 

 

 

 

 

 

 

 


