
RO.0002.11.2015.ORM                               Prószków, 21.10.2015 
 

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

ul. Daszyńskiego 6 
29 październik 2015 r., godz. 9.00 

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

1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego 
podatku (druk nr 84), 

2) wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych (druk nr 85), 
3) określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości (druk nr 86), 
4) określenia wzorów formularzy w podatku leśnym (druk nr 87), 
5) określenia wzorów formularzy w podatku rolnym (druk nr 88), 
6) opłaty targowej (druk nr 89), 
7) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty (druk nr 90), 
8) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (druk nr 91), 
9) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów 

inwentaryzacyjnych mienia (druk nr 92), 
10) wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości w drodze darowizny (druk nr 93), 
11) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej (druk nr 94), 
12) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych (druk nr 95) 
13) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 

(druk nr 96), 
14) zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015 r. (druk nr 97), 
15) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 98).   

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 99). 
6. Pismo Burmistrza Prószkowa z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia  

podmiotu, w którym będzie wykonywana praca społecznie użyteczna wraz z opinią 
dotyczącą potrzeb Sądu Rejonowego w Opolu w zakresie wykonywania takich prac przez 
skazanych.  

7. Pismo z dnia 21 września 2015 r.  Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i  
 Mieszkaniowej w Prószkowie w sprawie funkcjonowania oczyszczalni ścieków w  

           Prószkowie  
8. Uchwała nr 359/2015 z dnia 23 września 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby  

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 
I półrocze 2015 r.  

9. Pismo z dnia 29 września 2015 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w sprawie  
 wykoszenia pobocza drogi powiatowej nr 1754 O w Prószkowie. 
10. Pismo z dnia 15 października 2015 r. przedsiębiorstwa RAM sp. z o.o. w Opolu w sprawie  
 wydzielenia środków w projekcie budżetu gminy Prószków na rok 2016.  
11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie dot. analizy oświadczeń  
 majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Prószkowie. 
12. Informacja Burmistrza Prószkowa dot. analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez  
 pracowników Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz gminnych jednostek  
 organizacyjnych.  
13. Dyskusja i wolne wnioski. 
14. Zakończenie obrad.  

 



RO.0006.79.2015.ORM           Druk nr 84 
Projekt z dnia 12.10.2015 r. 

  Sporządziła: Gabriela Grund 
 

UCHWAŁA NR … 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia … 2015 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego 
podatku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. tj. z 2015 r., poz. 1515) art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. tj. z 2014 r., poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 
poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości: 

1) od gruntów : 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,86 zł. od 1m2 powierzchni, 

      b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników      
          sztucznych – 4,58 zł. od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z zastrzeżeniem przypadku 
określonego w lit. d – 0,47 zł. od 1 m ² powierzchni, 

d) zajętych pod tereny mieszkaniowe – 0,47 zł. od 1 m ² powierzchni. 

2) od budynków lub ich części : 

a) mieszkalnych – 0,75 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,00 
zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 10,68 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 

- 4,65 zł. od 1 m ² powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych – z zastrzeżeniem przypadku określonego w lit. f 5,30 zł. od 1 m2 

powierzchni użytkowej, 



f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 7,68 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

3) od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 wyżej 
cytowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2.  

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle i grunty : 

1) służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

2) służące do poboru, uzdatniania i doprowadzania wody, 

3) służące ochronie przeciwpożarowej, 

4) służące działalności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej - z wyjątkiem związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

5) służące na potrzeby muzeów nierejestrowanych, 

6) służące działalności w zakresie świadczenia pomocy społecznej. 

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty zajęte pod pasy drogowe dróg 
wewnętrznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych - z wyjątkiem związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

§ 3.  

Traci moc uchwała Nr XLV/360/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 
2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od 
tego podatku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r., poz. 2665). 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 5.  

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

§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.. 

 
 
 
Skarbnik Gminy                     Radca prawny                    Burmistrz 
 
Dorota Staniów                 Eugeniusz Kowaluk                   Róża 
Malik 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości                                            

oraz zwolnień od tego podatku 

 
       Projekt przedmiotowej uchwały na 2016 r., uwzględnia zmiany w zakresie podatków i 
opłat lokalnych wynikające z ustawy z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie 
gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045), a w szczególności nowe 
brzmienie przepisu określającego stawkę dla gruntów pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi oraz grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (dot.  Art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. 
b  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych): 
Jest: 
„pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych”    
Będzie: 
„pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych”  
 
A także przyjęcie nowych stawek podatkowych od budynków lub ich części dla: 
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym, 

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, 

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego 

 
 

 Burmistrz 
 
Róża Malik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RO.0006.80.2015.ORM           Druk nr 85 
Projekt z dnia 12.10.2015 r. 

  Sporządziła: Gabriela Grund 
 
 

UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia  … 2015 r. 

w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. tj. z 2015 r., poz. 1515); art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. tj. z 2014 r., poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, 
poz. 774, poz. 1045, poz. 1283) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Roczne stawki podatku od środków transportowych: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton, wynoszą: 

Dopuszczalna masa całkowita /w tonach/ Stawka podatku w złotych 
powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 750 

powyżej 5,5 do 9 włącznie 1.220 
powyżej 9 i poniżej 12 1.472 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 
12 ton, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju 
zawieszenia, wynoszą: 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita /w tonach/ 

Stawka podatku w złotych 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 
12   2.008 2.018 

Trzy osie 

12 17 2.008 2.018 
17 25 2.360 2.410 
25   2.800 2.830 

Cztery osie i więcej 
12 25 2.360 2.410 
25 29 2.800 2.830 



29   2.800 2.830 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 
12 ton, wynoszą: 

 

Dopuszczalna masa całkowita /w tonach/ Stawka podatku w złotych 
od 3,5 i poniżej 12 1.726 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju 
zawieszenia, wynoszą: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + 
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa 
/ w tonach/ 

 
 

Stawka podatku w złotych 

    oś jezdna (osie 
jezdne) 
z zawieszeniem 
pneumatycznym 
lub zawieszeniem 
uznanym za 
równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 
od 12 ton do 36 ton włącznie 2.168 2.208 

powyżej 36 ton   2.800 2.830 
Trzy osie i więcej 

od 12 ton do 36 ton włącznie 2.168 2.208 
powyżej 36 ton do mniej niż 40 ton 2.800 2.830 

od 40 ton   2.800 2.830 

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, wynoszą: 

Dopuszczalna masa całkowita /w tonach/ Stawka podatku w złotych 
od 7 i poniżej 12 1.074 

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od 
liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju zawieszenia, wynoszą: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 

 
 

Stawka podatku w złotych 



naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
/ w tonach/ 

    oś jezdna (osie 
jezdne) 
z zawieszeniem 
pneumatycznym 
lub zawieszeniem 
uznanym za 
równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi jezdnych 

Jedna oś 
nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1.184 1.304 

powyżej 36 ton   1.304 1.416 
Dwie osie 

nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1.646 1.666 
powyżej 36 ton   2.018 2.088 

Trzy osie i więcej 
nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1.716 1.736 

powyżej 36 ton   1.746 1.766 

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, 
wynoszą: 

Liczba miejsc do siedzenia Stawka podatku w złotych 
mniej niż 22 miejsca 1.716 
równej lub większej niż 22 miejsca 1.796 

§ 2.  

Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy służące potrzebom ochrony 
przeciwpożarowej. 

§ 3.  

Traci moc uchwała Nr XLV/361/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 
2014 r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r., poz. 2666). 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 5.  

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



§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., jednak nie wcześniej niż po upływie 
14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.   

 

Skarbnik Gminy                     Radca prawny                    Burmistrz 
 
Dorota Staniów                 Eugeniusz Kowaluk                   Róża 
Malik 

 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie 
do uchwały w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków 

transportowych 
 

       Projekt przedmiotowej uchwały na 2016 r., uwzględnia zmiany w zakresie podatków i 
opłat lokalnych wynikające z ustawy z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie 
gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045), dot.  Art. 10 ust. 1 pkt 7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z uwagi na nowy podział autobusów: 
Jest: 
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 
 
Będzie: 
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:   
a) mniejszej niż 22 miejsca 
b) równej lub większej niż 22 miejsca 
 
 

 Burmistrz 
 
Róża Malik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RO.0006.81.2015.ORM           Druk nr 86 
Projekt z dnia 19.10.2015 r. 

  Sporządziła: Gabriela Grund 
 

UCHWAŁA NR……../2015 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE  

z dnia ………/2015 
 

w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości 
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                           
o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. tj. z 2014 r., poz. 849, z 2015 r., 
poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1 
 
Określa się wzory formularzy w podatku od nieruchomości: 

1. Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) – załącznik nr 1 do uchwały 
2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) – załącznik nr 2 do uchwały 
3. Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) – załącznik nr 3 do uchwały 
4. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) – załącznik 

nr 4 do uchwały 
§ 2 

 
Traci moc uchwała Nr XLV/362/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 
r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. 
Opol. z 2014 r., poz. 2712).  

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  
 

§ 4 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie oraz  w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i poszczególnych sołectwach.  
 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 

 

 

Skarbnik Gminy                     Radca prawny                    Burmistrz 
 
Dorota Staniów                 Eugeniusz Kowaluk       Róża Malik 

 



UZASADNIENIE 
 

do projektu uchwały w sprawie wzorów formularzy w podatku od nieruchomości 
 
 

 
          Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości 
uwzględnia zmiany wchodzące w życie w trakcie 2015 r. oraz zmiany mające obowiązywać 
od 1 stycznia 2016 r, wynikające z następujących ustaw: 

1. Ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowalne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 528), 

2. Ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 699), 

3.  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r., poz. 774), 

4. Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045), 

5. Ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.   
 
 
 
 
 

 Burmistrz 
 
Róża Malik 

 
 
 
 
 

Formularze podatkowe znajdują się w osobnym załączniku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RO.0006.82.2015.ORM           Druk nr 87 
Projekt z dnia 19.10.2015 r. 

  Sporządziła: Gabriela Grund 
 

 
 

UCHWAŁA NR………………../2015 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE  

z dnia ………………………/2015 
 

 
w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym 

 
 
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                           
o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 
października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. tj. z 2013 r., poz. 465, z 2015 r. poz. 1045) 
Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Określa się wzory formularzy w podatku rolnym: 

1. Deklaracja na podatek rolny (DL-1) – załącznik nr 1 do uchwały 
2. Informacja w sprawie podatku rolnego (IL-1) – załącznik nr 2 do uchwały 
3. Dane o nieruchomościach (ZL-1/A) – załącznik nr 3 do uchwały 
4. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym (ZL-1/B) – załącznik nr 4 do 

uchwały 
 
 

§ 2 
 
Traci moc uchwała Nr XLV/398/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 
2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym (Dz. Urz. Woj. Opol. z 
2010 r., Nr 142, poz. 1667).  
 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  
 
 

§ 4 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie oraz           
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i poszczególnych sołectwach.  
 

 
§ 5 

 



Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.  
 

 
 

Skarbnik Gminy                     Radca prawny                    Burmistrz 
 
Dorota Staniów                 Eugeniusz Kowaluk                   Róża 
Malik 

 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

do projektu uchwały w sprawie wzorów formularzy w  podatku leśnym 
 
 
 
 

          Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym 
uwzględnia zmiany mające obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., wynikające z następujących 
ustaw: 

1. Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045). 

 
 

  Burmistrz 
 
Róża Malik 

 
 
 
 
 

Formularze podatkowe znajdują się w osobnym załączniku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RO.0006.83.2015.ORM           Druk nr 88 
Projekt z dnia 19.10.2015 r. 

  Sporządziła: Gabriela Grund 
 

UCHWAŁA NR……./2015 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE  

z dnia ………/2015 
 

w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym 
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                           
o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2015 r., poz. 1515)  oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. tj. z 2013 r., poz. 1381, z 2014 r., poz. 40, z 2015 
r. poz. 1045) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Określa się wzory formularzy w podatku rolnym: 

1. Deklaracja na podatek rolny (DR-1) – załącznik nr 1 do uchwały 
2. Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) – załącznik nr 2 do uchwały 
3. Dane o nieruchomościach (ZR-1/A) – załącznik nr 3 do uchwały 
4. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B) – załącznik nr 4 do 

uchwały 
§ 2 

 
Traci moc uchwała Nr XLV/363/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 
r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2014 r., 
poz. 2713).  
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  
 

§ 4 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie oraz           
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i poszczególnych sołectwach.  
 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.  
 
 
 

 
Skarbnik Gminy                     Radca prawny                    Burmistrz 
 
Dorota Staniów                 Eugeniusz Kowaluk                   Róża 
Malik 



 
UZASADNIENIE 

 
do projektu uchwały w sprawie wzorów formularzy w  podatku rolnego 

 
 
 
 

          Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym 
uwzględnia zmiany mające obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., wynikające z następujących 
ustaw: 

1. Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045). 
 
 
 

 
  Burmistrz 
 
Róża Malik 

 
 
 
 
 

Formularze podatkowe znajdują się w osobnym załączniku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RO.0006.84.2015.ORM           Druk nr 89 
Projekt z dnia 12.10.2015 r. 

  Sporządziła: Gabriela Grund 
 

UCHWAŁA Nr ...  
Rady Miejskiej w Prószkowie   

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

w sprawie opłaty targowej  
 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. tj. z 2015 r., poz. 1515) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. tj. z 2014 r., poz. 849, z 2015 r. poz. 
528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283) oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. tj. z 2015 r., poz. 613, zm. poz. 699, poz. 978, poz. 
1197) zarządza się co następuje:  

§ 1 

Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Prószkowie: 

1) wprowadza opłatę targową; 

2) określa wysokość stawek opłaty targowej; 

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej; 

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla 
inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso. 

 

§ 2 

 Na terenie Gminy Prószków wprowadza się opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób 
fizycznych, osób prawnych ora jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
dokonujących sprzedaży na targowiskach. 

   § 3 

1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Prószków w wysokości 
20,00 zł., z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z: ręki, wózka ręcznego, roweru, kosza, 
skrzynki, stolika – 10,00 zł.  

§ 4 

W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje 
się stawkę wyższą. 

§ 5 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, 
bez wezwania, na rachunek Gminy Prószków, z zastrzeżeniem § 6. 

§ 6 



Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Pobór opłaty targowej powierza się  inkasentom w osobach: 

1) Bożena Poczykowska – inspektor Urzędu Miejskiego w Prószkowie  

2) Gabriela Grund – inspektor Urzędu Miejskiego w Prószkowie  

3) Sylwia Białończyk – inspektor Urzędu Miejskiego w Prószkowie  

  

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w 
wysokości 10 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.  

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, w dniu poboru, nie później jednak niż w 
trzecim dniu następującym po ostatnim dniu poboru na rachunek Gminy Prószków. 

§ 7 

 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXVIII/319/2005 Rady     
Miejskiej w Prószkowie z dnia 07 grudnia 2005 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu 
płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru, określenia inkasentów oraz ustalenia 
wynagrodzenia za inkaso oraz Uchwała Nr XXXI/262/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 
maja 2009 r. zamieniająca uchwałę nr XXXVIII/319/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zasad 
ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzania poboru, 
określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2005 r, Nr 84, 
poz. 2862 oraz Dz. Urz. Woj. Opol. z 2009 r., Nr 53, poz. 895)  

§ 8 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

§ 9 

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

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r. 

 

Skarbnik Gminy                     Radca prawny                    Burmistrz 
 
Dorota Staniów                 Eugeniusz Kowaluk       Róża Malik 

 

 

 
 

 
 



Uzasadnienie 
do uchwały w sprawie opłaty targowej 

 
       Projekt przedmiotowej uchwały na 2016 r., uwzględnia zmiany w zakresie podatków i 
opłat lokalnych wynikające z ustawy z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie 
gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045), dot.  Art. 15 ust. 1  ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych z uwagi na fakultatywność opłaty targowej: 
Jest: 
„Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach 
(…)”  
 
Będzie: 
„Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, 
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
dokonujących sprzedaży na targowiska (…)” . 
 
 

 Burmistrz 
 
Róża Malik 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RO.0006.85.2015.ORM           Druk nr 90 
Projekt z dnia 21.10.2015 r. 

 
 

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

z dnia …………………. 
 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

 
Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt. 1  oraz ust. 2 i 3, art. 6j ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 
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 2015 r., poz. 1515 j.t.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszona przez właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2. 
 

§ 2. 
1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny, 
w wysokości 14,50 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 29,00zł 
miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie 
są w sposób selektywny zbierane i odbierane. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 
§ 4. 

Traci moc uchwała Nr XXII/169/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 
2012 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. 

 
 

 
 
 

Skarbnik Gminy                     Radca prawny            Zastępca Burmistrza 
 
Dorota Staniów                 Eugeniusz Kowaluk      Anna Wójci 

 
 



Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku  w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) Rada Gminy dokonuje w drodze uchwały 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala stawkę 
tej opłaty.  

Uchwałą NR XXII/169/2012z dnia 29 listopada 2012 r. Rada Miejska w Prószkowie 
dokonała wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Prószków. Zgodnie z 
przedmiotową uchwałą opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki opłaty. Stawkę opłaty ustalono w oparciu o analizę finansową 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Prószków biorąc  pod uwagę liczbę 
mieszkańców, ilość wytworzonych odpadów, koszty tworzenia i utrzymania punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania sytemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Powodem zmiany stawek podjętych uchwałą NR XXII/169/2012 z dnia 29 listopada 
2012 r.  są wyniki postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Prószków. W 
związku z powyższym zwiększą się koszty związane z odbiorem, transportem i 
zagospodarowaniem odpadów.  

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone w niniejszej 
uchwale ustalono na takim poziomie, aby pokryły one koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy Prószków, obejmujące koszty:  

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych; 

2)   tworzenia i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 
3)   obsługi administracyjnej tego systemu; 
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi 
Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.  

 
 

Zastępca Burmistrza  
 

Anna Wójcik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RO.0006.86.2015.ORM           Druk nr 91 

Projekt z dnia 21.10.2015 r. 
 
 

UCHWAŁA NR…… 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia……2015 r. 
 
 

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.) i art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw 
domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.). 

2. Właścicielom nieruchomości, o których mowa w ust. 1 przysługuje zwolnienie w 
wysokości 50 % opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na miesiąc na mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość. 

 
§ 2. 

 
1.  Zwolnienia określone w § 1 są dokonywane po złożeniu do Burmistrza Prószkowa 

następujących dokumentów: 
1)  pierwszej deklaracji lub nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z uwzględnieniem kwoty zwolnienia w wyliczonej stawce opłaty miesięcznej; 
2)  zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie potwierdzającego 
spełnienie wymaganego kryterium dochodowego ze wskazaniem ilości osób. 

2. Zwolnienie obowiązuje od miesiąca, w którym złożono pierwszą deklarację lub nową 
deklarację, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1) niniejszej uchwały. 

3. O wszelkich zmianach warunków mających wpływ na zwolnienie w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, uprawniony do jej otrzymania obowiązany jest 
powiadomić Burmistrza Prószkowa w terminie 14 dni od daty wystąpienia zmiany. 

4. W przypadku bezpodstawnego skorzystania ze zwolnienia określonego w § 1 właściciel 
nieruchomości zwraca nienależnie pobrane korzyści licząc od miesiąca, w którym jego dochód 
przekroczył kwotę uprawniającą do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej. 

 
§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 



§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. 
 
 

 
Skarbnik Gminy                     Radca prawny            Zastępca Burmistrza 
 
Dorota Staniów                 Eugeniusz Kowaluk      Anna Wójcik 

  
 
 
 
 

Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach Rada Gminy może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w 
części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty 
uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 
lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z nowelizacją ustawy 
możliwe jest podmiotowe zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi jedynie tych osób, których dochód nie przekracza kwoty 
uprawniającej do otrzymywania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które wynoszą 
odpowiednio 461 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 316 zł w przypadku 
rodziny. Obecnie w gminie Prószków znajdują się 173 osoby, co daje 61 rodzin uprawnionych 
do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej. Roczny koszt ponoszony przez gminę w 
związku z wprowadzonym zwolnieniem wynosić będzie średnio 15051 zł.  

W związku z zaistnieniem w/w możliwości, Rada Miejska w Prószkowie przez ustanowienie 
zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pragnie wspierać rodziny 
korzystające z pomocy społecznej.  

Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione. 
 

 
 

Zastępca Burmistrza  
 

Anna Wójcik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RO.0006.87.2015.ORM           Druk nr 92 

Projekt z dnia 15.10.2015 r. 
Uchwała Nr        /……./2015 

RADY  MIEJSKIEJ  w  PRÓSZKOWIE 
z dnia  …………… 2015 roku 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 

do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia 

                

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające 
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 32 
poz. 191 ze zm./ RADA MIEJSKA w PRÓSZKOWIE uchwala, co następuje:  

§ 1 

W uchwale Nr XLI/349/2014 z dnia 06 października 2014 roku w sprawie powołania 
Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia w § 1 pkt 2. 
skreśla się wyrazy „Monika Czech” i wpisuje w to miejsce „Joanna Łubińska-Wójcik”. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§3 

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

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

                     Radca prawny                    Burmistrz 
 
                Eugeniusz Kowaluk       Róża Malik 
 

 
Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające 
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych gminy 
przedstawiają spisy inwentaryzacyjne mienia, które sporządza Komisja Inwentaryzacyjna 
powołana przez rade gminy. Spisy są podstawą do wydania przez Wojewodę decyzji 
stwierdzającej nabycie przez gminę z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa.   

W związku ze zmianą miejsca pracy jednego z członków Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej 
do sporządzenia ww. spisów inwentaryzacyjnych mienia, konieczne jest dokonanie zmiany w składzie 
osobowym. 
 

 Burmistrz 
 
Róża Malik 



 
RO.0006.88.2015.ORM           Druk nr 93 

Projekt z dnia 15.10.2015 r. 
 
 

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

z dnia  …………… 2015 roku 
                                                                                                                                                                                                                                                  

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości w drodze darowizny 
 

                              
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 

z 2015 r. poz. 1515 j.t./ RADA MIEJSKA w PRÓSZKOWIE uchwala, co następuje:  

§ 1 

Wyraża się zgodę na przejęcie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej 
w Zimnicach Wielkich, oznaczonej numerami działek 1165/62 i 1292/62 z arkusza mapy 3 
o łącznej powierzchni 0,1434 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta 
OP1O/00019412/2 z przeznaczeniem na cel publiczny – droga gmina lokalna i droga 
dojazdowa. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 § 3 

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

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Skarbnik Gminy                     Radca prawny                    Burmistrz 
 
Dorota Staniów                 Eugeniusz Kowaluk                   Róża 
Malik 
 
 

Uzasadnienie 
 

Właściciele nieruchomości gruntowej położonej w Zimnicach Wielkich, oznaczonej 
numerami działek 1165/62 i 1292/62 z arkusza mapy 3 o łącznej powierzchni 0,1434 ha, które 
stanowią i drogę dojazdową, zwrócili się z prośbą o nieodpłatne przejecie przez Gminę 
Prószków ww. nieruchomości na cele publiczne. 
 

 Burmistrz 
 
Róża Malik 



 

 
 
 
 
 



RO.0006.89.2015.ORM           Druk nr 94 
Projekt z dnia 19.10.2015 r. 

 
 

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

z dnia  …………… 2015 roku 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej 

                 

              

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. z 2015 roku poz. 1515 j.t./ oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2015 roku poz. 782 ze zm./ RADA MIEJSKA 
w PRÓSZKOWIE uchwala, co następuje:  

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony, tj. 10 lat, 
nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 636/98 z ark.m. 1 o 
pow. 0,1430 ha, obręb Jaśkowice, gm. Prószków, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 
OP1O/00125997/2. 

2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, 
o której mowa w ust. 1. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3 

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

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Skarbnik Gminy                     Radca prawny                    Burmistrz 
 
Dorota Staniów                 Eugeniusz Kowaluk       Róża Malik 

 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

We wrześniu 2015 roku z wnioskiem o dzierżawę nieruchomości wymienionej w projekcie niniejszej uchwały zwróciło 

się Koło Łowieckie nr 11 „Cietrzew”. W związku z ustawą o samorządzie gminnym artykuł 18 ust. 2 pkt. 9 lit a:  

art. 18 ust. 2 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 
9)podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, 
dotyczących: 
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała 
rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony 
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt 
może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy 
Zatem zgoda Rady jest wymagana. 

 Burmistrz 
 
Róża Malik 



 
 
 
 
 



RO.0006.90.2015.ORM           Druk nr 95 
Projekt z dnia 19.10.2015 r. 

 
 

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

z dnia  …………… 2015 roku 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych 

                 

              

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. z 2015 roku poz. 1515 j.t./ oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2015 roku poz. 782 ze zm./ RADA MIEJSKA w 
PRÓSZKOWIE uchwala, co następuje:  

§ 1 

 Uchwałę nr X/68/2015 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 
lokali użytkowych zmienia się w sposób następujący: 
1. W podstawie prawnej po zapisie: „Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm./” dodaje się 
zapis: „oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami /Dz.U. z 2015 roku poz. 782 ze zm./”.  
2. W § 1 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o treści: „Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych wymienionych w ust. 1”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3 

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

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Skarbnik Gminy                     Radca prawny                    Burmistrz 
 
Dorota Staniów                 Eugeniusz Kowaluk       Róża Malik 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

 

Uchwałą nr X/68/2015 z dnia 17 września 2015 roku Rada Miejska wyraziła zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu 

lokali użytkowych wymienionych w niniejszym projekcie uchwały na czas nieokreślony. W związku z ustawą o gospodarce 

nieruchomościami art. 37 ust. 4: Zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub 

na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 

Zatem zgoda Rady jest wymagana i w związku z tym konieczne jest dokonanie zmiany. 

 
 

  Burmistrz 
 
Róża Malik 

 



RO.0006.91.2015.ORM           Druk nr 96 
Projekt z dnia 21.10.2015 r. 

 

 

Uchwała Nr…………………… 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia…………………….. 

 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2016 

 Na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 5  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /t.j.Dz.U. z 2012r.,poz. 1356 z 

późn. zm./  Rada Miejska uchwala co następuje: 

 § 1 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2016, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2 

     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószków. 

                                                                   § 3 

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

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie  w dniu   01.01.2016r. 

 

 

        Radca prawny                 Zastępca Burmistrza  

Mgr Andrzej D ąbrowski                    Anna Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
 

       do projektu uchwały Nr………….. 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

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

 

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

 

Obowiązek  corocznego uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika z ustawy z dnia 26 października 1982r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tj.Dz.U.2012r. poz. 1356 z 

późn. zm./. 

Dlatego podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione. 

 

 

Zastępca Burmistrza  

    Anna Wójcik 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA  

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

NA ROK 2016 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                      PRÓSZKÓW 



Program został opracowany w oparciu o : 
-Ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ( Dz. U. 2012 poz. 1356 ze zm.). Program jest realizowany min. przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Policję, pedagogów szkolnych, psychologów, organizacje społeczne i sportowe działające na 
terenie Gminy, świetlice wiejskie, Ośrodek Kultury i Sportu, Zespół interdyscyplinarny ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 Podstawowym celem programu jest profilaktyka uzależnień przez co należy rozumieć 
zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych, ograniczenie rozmiarów już istniejących 
problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, promowanie postaw społecznych ważnych 
dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ochrona  rodzin przed 
przemocą domową oraz agresją rówieśniczą. 

W Polsce podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi ustawa 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. System profilaktyki został 
stworzony w oparciu o trzy poziomy administracji publicznej tj. centralny, wojewódzki i 
gminny.  

Zgodnie z ustawą do zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w szczególności należy: 

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych jak i osób zagrożonych uzależnieniem, 

2. Udzielanie rodzinom w których występują problemy uzależnień, pomocy 
psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

3.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 

4. Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 
13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 
 
 
 
Szkody powodowane przez alkoholizm jak i ryzykowne oraz szkodliwe picie występują 

w wielu wymiarach:   
- jednostkowym ( oddziałują negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne osób 

pijących), 
- społecznym ( negatywne oddziaływanie na zdrowie fizyczne i psychiczne członków 

rodzin, przemoc w rodzinie, zakłócenie bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki, 
ubóstwo, bezrobocie itd.),  

- ekonomicznym ( koszty: leczenia odwykowego, wypadków drogowych, systemu 
pomocy społecznej itp.).  

 Światowa Organizacja Zdrowia kwalifikuje alkohol na trzecim miejscu wśród 
czynników ryzyka mających wpływ na zdrowie i życie ludzi.   Można wyróżnić różne wzorce 
spożywania alkoholu . Wg szacunków PARPA większość pijących spożywa alkohol w sposób 
, który nie powoduje negatywnych konsekwencji dla nich oraz osób z najbliższego otoczenia . 
natomiast kilkanaście procent dorosłych Polaków spożywa alkohol problemowo. Szacuje się,  
że  w grupie tej znajduje się  ok. 900 tys. osób uzależnionych oraz ponad 2 mln. osób pijących 
ryzykownie lub szkodliwie.  

Ryzykowne lub szkodliwe picie alkoholu często współwystępuje z problemami 
funkcjonowania w rolach społecznych rodzinnych i zawodowych. Trudności na rynku pracy 



powiązane z trudnościami finansowymi mogą prowadzić do problemowego picia alkoholu 
które następnie pogłębia trudności z funkcjonowaniem społecznym. Najczęściej towarzyszy 
temu przemoc i agresja. Kwestie przemocy w rodzinie rozwiązuje się w oparciu o procedurę 
Niebieskiej karty. Obejmuje ona zintegrowane działania szeregu instytucji na rzecz ofiar 
przemocy.  
 

ROK ILO ŚĆ WSZCZĘTYCH 
SPRAW 

ILO ŚĆ  DZIECI W 
RODZINIE 
 

2009 6 
 

13 

2010 2 
 

3 

2011 8 
 

8 

2012 3 
 

3 

2013 
 

10 20 

2014 14 
 

16 

Do 
06/2015 

9 5 

Ilość wszczętych procedur , Niebieska karta”- sprawozdawczość MOPS w Prószkowie 
 
Osoby nadmiernie spożywające alkohol są  zazwyczaj sprawcami przemocy w rodzinie. 

Najczęściej dzieci z tych rodzin są zaniedbywane przez rodziców, pozostawione same sobie 
oraz przejawiają zachowania agresywne . Występuje również tendencja do dziedziczenia 
takiego samego stylu życia . Rozwój emocjonalny, i psychofizyczny dzieci osób uzależnionych 
jest często zaburzony. Uzależnienie chociażby jednego rodzica może dla dziecka oznaczać 
życie w stresie, poczuciu zagrożenia i doświadczanej przemocy tak psychicznej jak fizycznej, 
prowadzi do zaburzeń zachowań a w konsekwencji do łamania prawa, prowadzącego do 
wykluczenia społecznego. Rodziny i dzieci pozostawione bez wsparcia i pomocy powiększają 
liczbę osób uzależnionych. 

         Typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2014r. 

Wyszczególnienie Liczba rodzin 
Ogółem Liczba osób w rodzinach 

RODZINY OGÓŁEM 140 296 

rodziny wielodzietne 36 68 
rodziny niepełne 12 40 

rodziny emerytów i 
rencistów 

66 97 

Pozostałe 26 91 

Typy rodzin objętych pomocą społeczną do 30-06-2015r. 



Wyszczególnienie Liczba rodzin 
Ogółem Liczba osób w rodzinach 

RODZINY OGÓŁEM 132 262 

rodziny wielodzietne    9 53 
rodziny niepełne    5 19 

rodziny emerytów i rencistów 67 97 

pozostałe 51 93 

 

Powody przyznania pomocy w 2014 r. 

 

Powód trudnej sytuacji Liczba rodzin ogółem Liczba osób w rodzinach 
ubóstwo 16 28 

      potrzeba ochrony macierzyństwa 13 82 
Bezrobocie                    51 154 

bezdomność 4 4 

niepełnosprawność 45 87 
długotrwała lub ciężka choroba 85 156 

    bezradność w sprawach opiekuń. 
wychow. 

12   38 

   

     Powody przyznania pomocy do 30-06-2015  

Powód trudnej sytuacji Liczba rodzin ogółem Liczba osób w rodzinach 
   

ubóstwo 18 28 

      potrzeba ochrony macierzyństwa 10 56 
Bezrobocie                  44 127 

bezdomność 3 3 

niepełnosprawność 51 106 
długotrwała lub ciężka choroba 85 146 

    bezradność w sprawach 
opiekuń.wychow. 

5 18 



 

Rodziny objęte pomocą tutejszego ośrodka korzystały głównie z pomocy w formie 

zasiłków okresowych, celowych oraz pomocy w ramach programu wieloletniego ,,Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania”. 

 

Bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, brak prawidłowych 

wzorców oraz opieki rodziców, brak  możliwości alternatywnych form spędzania wolnego 

czasu przez dzieci  to główne przyczyny nieprawidłowości, które w skutkach mogą prowadzić 

do wystąpienia uzależnień. Należy podkreślić, że dysfunkcje powstałe w przypadku dzieci 

wychowujących się       w rodzinach alkoholowych przenoszone są następnie w dorosłe życie 

jako tzw. syndrom DDA (Dorosłego Dziecka Alkoholika). Mamy więc do czynienia z sytuacją, 

w której wychowywanie się w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz 

brak pomocy psychologicznej, czy terapeutycznej w dzieciństwie, mogą skutkować 

dysfunkcjami w sferze emocjonalnej i psychicznej w trakcie dorosłego życia. 

Wiele dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholowych doznaje poważnej 

krzywdy. Dzieci te nie mogą zmienić swojej sytuacji. Ich cierpienie nie kończy się na 

doświadczeniach przeżywanych w rodzinie. Niektóre z nich odnoszą niepowodzenia szkolne     

i w kontaktach z rówieśnikami. Skutki krzywdy doświadczonej w dzieciństwie mogą się 

rozciągać na ich dalsze życie. Część z tych dzieci jest predysponowana do powtórzenia losu 

swoich rodziców. 

 

Działania profilaktyczne muszą obejmować nie tylko jednostkę lecz całe społeczeństwo gdyż 

system społeczny z całą swą siecią wsparcia dostarcza społecznej struktury która gwarantuje 

zdrowy rozwój i życie jednostki.  

Dlatego też aby skutecznie zapobiegać należy: 

- wspomagać rozwój, 

- współpracować w tworzeniu zdrowego i wolnego od środków odurzających stylu życia. 

-  promować zdrowie,  

 - edukować  społeczeństwo,  

- propagować  postawy  wolne od uzależnień, 

- redukować problemy które już wystąpiły, 

-poprawiać jakości życia rodzin . 

 W zapobieganiu uzależnieniom należy się skupić na działaniach skierowanych do  dzieci i 

młodzieży. Do tych działań można zaliczyć programy informacyjne zmierzające do 



dostarczenia dzieciom odpowiedniej do wieku wiedzy sprzyjającej podejmowaniu decyzji o 

odrzuceniu środków odurzających , edukacja oraz działania aktywizujące.   

 

CELE PROGRAMU  
 

Podstawowym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zwanego dalej Gminnym Programem jest profilaktyka uzależnień, przez co 

należy rozumieć zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych, ograniczenie 

rozmiarów już istniejących problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. 

Cele programu realizowane będą poprzez: 

1) inicjowanie działań profilaktycznych i prewencyjnych mających na celu ograniczenie 

spożycia alkoholu przez mieszkańców gminy, 

2) podejmowanie działań mających na celu zmianę zachowań i postaw społecznych 

mieszkańców w sytuacjach związanych ze spożywaniem napojów alkoholowych, 

3) zwiększenie poziomu świadomości prozdrowotnej mieszkańców  gminy, 

4) wspieranie działań profilaktycznych prowadzonych w placówkach oświatowych, 

5) podnoszenie kwalifikacji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych wśród osób pracujących na rzecz środowiska lokalnego, 

6) zmniejszanie negatywnych skutków zaniedbywania dzieci, zapobieganie powstawaniu 

problemów uzależnień i przemocy domowej, 

7) utrwalanie postaw abstynenckich w środowisku dzieci i młodzieży w zakresie szkód 

wynikających z picia alkoholu. 

Osoby, instytucje, partnerzy odpowiedzialne za realizacje: 

MOPS, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, świetlice wiejskie, 

Placówki Oświatowe, Ośrodek Kultury i Sportu, Zespół interdyscyplinarny, Punkt 

Konsultacji Psychologicznej, Policja. 

 

 

USTAWOWE ZADANIA GMINY  DO REALIZACJI: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  
uzależnionych od alkoholu w szczególności przez : 

1) udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii 
odwykowej oraz ich rodzinom poprzez sfinansowanie dojazdu na zajęcia w klubie 



Anonimowego Alkoholika,  
2) finansowanie, wspieranie i rozwijanie funkcjonującego Gminnego Punktu 

Konsultacyjnego celem szerokiej dostępności do profesjonalnej pomocy 
psychologicznej, 

3) sfinansowanie dojazdów do zakładów lecznictwa odwykowego,  

4) rozszerzanie działalności Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Prószkowie  o pomoc 
dla osób doznających przemocy oraz młodzieży eksperymentującej z alkoholem               
i narkotykami,  

5) bieżąca współpraca z poradniami i ośrodkami leczenia odwykowego oraz Sądem 
Rodzinnym, 
 

6) działania zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od 
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu, w tym kierowanie na leczenie odwykowe     i 
finansowanie badań w tym zakresie,   

7) pomoc dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych 
przemocą w rodzinie w ramach pracy punktu konsultacyjnego.   

2. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe,  pomocy 
psychospołecznej i prawnej oraz  ochrony przed przemocą w rodzinie   przez: 

  1) tworzenie i koordynowanie lokalnego systemu przeciwdziałania uzależnieniom 
oraz przemocy, 

  2)  pomoc dzieciom i rodzinom z problemem alkoholowym oraz przemocą w rodzinie  
poprzez: 

         a)wspomaganie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych, 
socjoterapeutycznych , środowiskowych oraz  wiejskich, 
          b) finansowanie zajęć i programów socjoterapeutycznych oraz profilaktycznych  
dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub przemocą w rodzinie, 
           c) dofinansowanie szkoleń i kursów w zakresie pracy socjoterapeutycznej dla 
pedagogów, psychologów i nauczycieli, 
          d) finansowanie szkoleń, kursów dla osób realizujących gminny program 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz osób  prowadzących 
zajęcia świetlicowe, 



          e) zorganizowanie lokalnej narady, seminarium lub konferencji w zakresie 
wdrażania systemu pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym lub 
przemocą w rodzinie, 
          f) organizowanie lub finansowanie zajęć dla rodziców dzieci uczęszczających 
do świetlic opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, środowiskowych 
oraz wiejskich  mających na celu podniesienie ich kompetencji wychowawczych, 

3) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym w zakresie procedury „Niebieska     
Karta",  
 

4)  tworzenie i finansowanie specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy w 
rodzinie w tym  grupy wsparcia i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy, 
 

5)  podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, 
których celem jest uświadomienie negatywnego wpływu na zdrowie człowieka 
alkoholu oraz innych używek, 
 

6)  organizowanie spotkań, pikników, festynów dla rodzin, dotyczących wychowywania 
dzieci bez przemocy, alkoholu, dopalaczy oraz innych używek, 

 
7)  organizowanie spotkań dzieci i młodzieży z pracownikami służby zdrowia, 

psychologami, dietetykami pedagogami oraz innymi profesjonalistami zajmującymi 
się problemami uzależnień, 

8) umożliwienie poradnictwa prawno - socjalnego dla osób z problemem alkoholowym, 
rodzin i ofiar przemocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej               w 
Prószkowie. 
 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani,  a w 
szczególności dla dzieci i młodzieży przez : 

1) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież 
m.in. poprzez: dofinansowanie działań młodzieżowych klubów sportowych, imprez 
sportowo rekreacyjnych, sportowych zajęć pozalekcyjnych, 

2) dofinansowanie wyjazdów, obozów, zgrupowań dla uczestników całorocznych zajęć 
pozalekcyjnych podczas których promujący jest aktywny i zdrowy styl życia wolny od 
uzależnień i przemocy, 

3) wspieranie  rozwoju oraz poprawy funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej /        
np. boiska, sale gimnastyczne- zakup  wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych /, 



      4)  organizowanie, dofinansowanie  na terenie szkół i innych placówek programów 
profilaktycznych, spektakli, warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 

      5) wspieranie placówek oświatowych w działaniach wpisanych w szkolny program               
profilaktyczny, 

6) organizowanie, dofinansowanie spektakli teatralnych , muzycznych i widowisk 
artystycznych, których głównym tematem są uzależnienia i ochrona przed przemocą, 

                                                                   
7) współudział w organizowaniu  imprez profilaktycznych w szczególny sposób 

eksponujących „ zdrowy styl życia", propagujących zagadnienia bezpieczeństwa, ze 

szczególnym uwzględnieniem oddziaływań profilaktycznych, 

8) włączanie się w organizowanie form spędzania wolnego czasu poprzez dofinansowanie 

wyjazdów, wycieczek, obozów, zgrupowań, kolonii, zielonych szkół na których 

realizowane są programy profilaktyczne, zajęcia i inne działania edukacyjne z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy. 

9)  dofinansowanie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla dzieci i 

młodzieży min. przez parafie  w ramach zagospodarowania czasu wolnego jako 

elementu oddziaływań profilaktycznych, 

10) dofinansowanie do tworzenia i prowadzenia kółek zainteresowań jako zajęć 

pozalekcyjnych, 

11) dofinansowanie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 

jako elementu oddziaływań profilaktycznych, 

12)  zakup materiałów edukacyjnych ( książek, ulotek, broszurek, plakatów i innych)  w 

ramach podejmowanych działań profilaktycznych związanych z promocją zdrowia, 

przeciwdziałania uzależnieniom, przemocą, oraz bezpieczeństwem.  

13)  doposażenie świetlic, salek parafialnych w niezbędne materiały oraz sprzęt do 

prowadzenia zajęć pozalekcyjnych jako elementu oddziaływań profilaktycznych,  

14) prenumerata fachowych czasopism, 

15) udział w profilaktycznych kampaniach ogólnokrajowych 

16) włączanie się w organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 

poprzez dofinansowanie działalności świetlic wiejskich, 

17) dotacje dla Policji na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych oraz bezpieczeństwem /element działań związanych z 

przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców, bezpieczeństwem pieszych/. 



4.  Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13i15 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez: 

1) występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

2) prowadzenie systematycznych działań kontrolnych i interwencyjnych przez członków  

 gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w punktach sprzedaży 

alkoholu w zakresie posiadania aktualnych zezwoleń i opłat na sprzedaż napojów 

alkoholowych, 

3) ograniczenie dostępności  napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży 

alkoholu  poniżej 18 roku życia poprzez kontrolowanie punktów sprzedaży alkoholu, 

4) podejmowanie działań interwencyjnych wobec podmiotów prowadzących promocję  i 

reklamę napojów alkoholowych, a w szczególności reklamę skierowaną                     do 

młodzieży, 

5) opiniowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

6)    dostarczanie   właścicielom   punktów   sprzedaży   alkoholu   wraz   z   wydawanym            

zezwoleniem kompletu przepisów dotyczących zasad związanych z obrotem alkoholu 

np. w formie ulotek. 

  5.  Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących   
rozwiązywaniu problemów alkoholowych przez : 

1) doposażenie instytucji realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki                 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w materiały niezbędne do realizacji 

zadań, pokrywanie kosztów udziału w wykładach, szkoleniach, konferencjach, 

sympozjach, których tematem jest problematyka uzależnień, ochrona przed przemocą 

i wykluczeniem społecznym, 

2) bieżące zakupy niezbędne do funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego oraz Gminnej                  

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

3) upowszechnianie, wspieranie oraz dofinansowanie różnorodnych form spędzania 

czasu wolnego np.  podwieczorków, Dnia Dziecka, Mikołaja,  Wigilii i innych imprez 

i spotkań,  



4) wspomaganie działalności promującej spędzanie czasu wolnego od uzależnień                            

i przemocy dla instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i Rad Sołeckich, 

5) wspomaganie stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, organizacji pożytku 

publicznego działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w gminie 

Prószków, 

6) włączanie się w akcje na rzecz promocji zdrowego stylu życia, prowadzone przez 

szkoły, Ośrodek Kultury i Sportu, organizacje pozarządowe i organizacje pożytku 

publicznego, Rady Sołeckie działające na terenie gminy Prószków 

7) podejmowanie innych działań profilaktycznych wynikających z bieżącej analizy 

sytuacji. 

 ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH W PRÓSZKOWIE. 

Za jedno posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

ustala się wynagrodzenie dla członków  na rok 2016 w wysokości: 

• przewodniczący komisji – 250,00 zł. 

• członek komisji – 201,00 zł. 

 

 FINANSOWANIE PROGRAMU  

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie         z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy w dziale 851 - ochrona zdrowia,                        

w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.  
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UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia 29 października 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 2015 r., poz. 1515), 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, poz. 1117, poz. 1130, poz. 
1190, poz. 1358)  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, poz. 1778, poz. 2066) wprowadza się następujące 
zmiany: 
 

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów, stanowiącymi 
załączniki 1, 2, 3 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                            Zastępca Burmistrza  
 
Mgr Andrzej Dąbrowski                               Dorota Staniów                                  Anna Wójcik  

 
 
 



Zał. nr 1 do Uchwały nr ...Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków na rok 
kalendarzowy 2015  
 
 
 
 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. – DOCHODY  BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW  

Dochody Majątkowe 

ZWI ĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW MAJ ĄTKOWYCH o kwot ę 
1,00 zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 1,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – o kwotę 1,00 zł 

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 1,00 zł 

 

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  

ZWI ĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJ ĄTKOWYCH o kwot ę 
18.900,00  zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 10.700,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – o kwotę 10.700,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 10.700,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 8.200,00 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność  – o kwotę 8.200,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 8.200,00 zł 

ZMNIEJSZA SI Ę BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJ ĄTKOWYCH o kwot ę 
47.000,00  zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 27.000,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – o kwotę 27.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 27.000,00 zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 20.000,00 zł 

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – o kwotę 20.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł 

ZWI ĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIE ŻĄCYCH o kwotę 
20.301,00  zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 6.801,00 zł 

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach 
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i artystycznych   – o 
kwotę 6.801,00 zł 



Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 420,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.210,00 zł 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 171,00 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 13.500,00 zł 

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie  
ze środowiska  – o kwotę 13.500,00 zł 

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 
i 3  
o kwotę 13.500,00 zł 

 

ZMNIEJSZA SI Ę BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIE ŻĄCYCH o kwotę 
20.301,00  zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 6.801,00 zł 

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych, w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  – o kwotę 6.801,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.801,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 13.500,00 zł 

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie  
ze środowiska  – o kwotę 13.500,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 13.500,00 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 

ZMNIEJSZA SI Ę BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o  kwotę 28.101,00 zł 

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 28.101,00 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 2 506 950 2 506 950   

  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 850 000 850 000   

  60016 Drogi publiczne gminne 1 596 950 1 596 950   

  60017 Drogi wewnętrzne 60 000 60 000   

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 438 665 438 665   

  80101 Szkoły podstawowe 36 665 36 665   

  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 630 400 130 400 500 000 

  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 60 000 60 000   

  90095 Pozostała działalność 62 900 62 900   

921   Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 149 600 149 600 0 

  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 96 100 96 100   

  92195 Pozostała działalność 53 500 53 500   

 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 3 875 415 3 375 415 500 000 

            

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał. nr 2 do Uchwały nr ...Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 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 2 553 950,00 2 506 950,00   

    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 

województ
wa 

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

100 000,00 100 000,00 

dotacja 
dla 

województ
wa 

    Dział 600 rozdz. 60016 1 623 950,00 1 596 950,00   

1   
Przebudowa drogi gminnej ul. 
Szkolnej w Prószkowie 

950 000,00 950 000,00   

2   
Przebudowa ul. Zielonej w 
Prószkowie - projekt techniczny 

30 000,00 3 000,00 
kontynuacj
a zadania 
w 2016 r 

3   
Rozbudowa ul. Polnej w Winowie - 
projekt techniczny 

83 250,00 83 250,00   

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 
ul. Zimnicka 

410 000,00 410 000,00   

7   
Odwodnienie ul. Starej Drogi w 
Winowie 

87 000,00 87 000,00   

8   
Budowa drogi gminnej ul. 
Kwiatowej w Górkach 

700,00 700,00 
kontynuacj
a zadania 

    Dział 600 rozdz. 60017 80 000,00 60 000,00   

1   
Przebudowa ulicy Górka w 
Zimnicach Małych - projekt 
techniczny 

20 000,00 0,00 
kontynuacj
a zadania 
w 2016 r 

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 438 665,00 438 665,00   

    dział 801  rozdz. 80101 36 665,00 36 665,00   

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   

4 
  

Montaż drzwi i rolet radiowych na 
holu szkolnym 14 000,00 14 000,00 

  

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



Lp
. 

  Nazwa zadania - lokalizacja 

Koszt 
zadania 

pozostały do 
realizacji 

Nakłady w 2015 
roku 

Uwagi 

            

    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 

2 268 375,00 630 400,00   

    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 
przyrodniczego 

179 475,00 7 500,00 

dotacja 
dla 

województ
wa 

    Dział 900 rozdz. 90015 60 000,00 60 000,00   

1   
Budowa oświetlenia ulicznego w 
obrębie ul. Leśnej w Przysieczy  

50 000,00 50 000,00   

2   
Budowa oświetlenia na drodze Górki 
- Winów - projekt techniczny 

10 000,00 10 000,00   

    Dział 900 rozdz. 90095 62 900,00 62 900,00   

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 i montaż wiat 
przystankowych w miejscowości 
Górki 

8 200,00 8 200,00   



4   
Zakup programu komputerowego 
SAN-KAN 

5 100,00 5 100,00   

VIII
. 

  
KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

2 149 600,00 149 600,00   

    Dział 921 rozdz. 92109 2 096 100,00 96 100,00   

1   
Zwiększenie efektywności 
energetycznej w budynku OKIS w 
Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 6 

2 080 000,00 80 000,00   

2   Zakup wiat stadionowych 16 100,00 16 100,00 

dotacja 
celowa dla 
instytucji 
kultury 

    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 7 613 890,00 3 875 415,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 
Zwiększa się budżet po stronie: 

• Dochodów majątkowych o kwotę 1,00 zł:  
Dz. 600 Rozdz. 60016 o kwotę 1,00 zł – korekta dostosowanie do pisma Wojewody FBC.I.3111.1.3.2015 

dotyczy dofinansowania inwestycji „Przebudowa drogi ul. Szkolnej w Prószkowie 
 

Wydatków bieżących o kwotę 449.274,00 zł 
Dz. 801 Rozdz. 80150 na kwotę 6.801,00 zł – przesunięcie środków z kształcenia specjalnego  

z Przedszkola Publicznego w Prószkowie do Gimnazjum Publicznego w Prószkowie 
Dz. 900 Rozdz.90019 na kwotę 13.500,00 zł – przesunięcie środków w grupach z zadań statutowych na 

zadania z udziałem środków europejskich 
Wydatków majątkowych o kwotę 18.900,00 zł 
Dz. 600 Rozdz. 60016 na kwotę 10.700,00 zł zwiększając zadania: 

Rozbudowa ul. Polnej w Winowie – projekt techniczny o kwotę 10.000,00.  
Wartość zadania po zwiększeniu 83.250,00 zł. 
Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w Górkach na kwotę 700,00 zł 

Dz. 900 Rozdz. 90095 na kwotę 8.200,00 zł wprowadzając nowe zadanie: 
  Zakup i montaż wiat przystankowych w Górkach na kwotę 8.200,00 zł 

 
Zmniejsza się budżet po stronie: 

• Wydatków majątkowych o kwotę 18.900,00 zł:  
Dz. 600  Rozdz. 60016 o kwotę 27.000,00 zł przesunięcie realizacji zadania pod nazwą Przebudowa ul. 

Zielonej w Prószkowie – projekt techniczne na 2016 r. 
Dz. 600 Rozdz. 60017 o kwotę 20.000,00 zł  przesunięcie realizacji zadania pod nazwą Przebudowa ul. 

Górka w Zimnicach Małych – projekt techniczne na 2016 r. 
 
Wydatków bieżących o kwotę 20.301,00 zł 
Dz. 801  Rozdz. 80149 na kwotę 9.400,00 zł na kwotę 6.801,00 zł – przesunięcie środków z kształcenia 

specjalnego z Przedszkola Publicznego w Prószkowie do Gimnazjum 
Dz. 900 Rozdz.90019 na kwotę 13.500,00 zł – przesunięcie środków w grupach z zadań statutowych na 

zadania z udziałem środków europejskich 
     

Zmniejsza się budżet po stronie: 
• Przychodów o kwotę 28.101,00 zł z tego : 

28.101,00 zł o nadwyżki z lat ubiegłych 
 

 
 
Sporządziła: Dorota Staniów                                Prószków, 21-10-2015 r. 
 
 

Zastępca Burmistrza  
 
     Anna Wójcik 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



RO.0006.93.2015.ORM           Druk nr 98 
Projekt z dnia 21.10.2015 r. 

 

                                                                                           

 
UCHWAŁA NR  

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 
z dnia 29 października 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, z 2015 r. poz.532, poz.238, poz.1117, poz.1130, 
poz.1190, poz.1358) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 
      

§ 1 

 

W uchwale Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie w 

Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) dokonuje się zmian w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na 

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

niniejszej uchwały 

2) dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§  3 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

      

Radca prawny            Skarbnik Gminy                            Zastępca Burmistrza  
 
Mgr Andrzej Dąbrowski                               Dorota Staniów                                  Anna Wójcik  

 
      

 

 

 

 

 

 



 

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR  
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2019 (zał. nr 1) dokonano następujących 

zmian: 

 

W roku 2015  
1)zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 1,00 zł,  
2)zwiększono dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 1,00 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz 

środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) o kwotę 1,00 zł 
3)zmniejszono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 28.100,00 zł, 
4)zmniejszono wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 28.100,00 zł 
5)zmniejszono przychody budżetu (kolumna 4) o kwotę 28.101,00 zł, w tym: przychody z 

tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kolumna 4.1) o kwotę 28.101,00 zł w tym: na 

pokrycie deficytu 28.101,00 zł 

 

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych: 

� zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 

591,00 zł (kolumna 11.1) 

� zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy 

(kolumna 11.3) o kwotę 3.000,00 zł, z tego majątkowe (11.3.2) 3.000,00 zł 

� zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 700,00 zł 

� zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 28.800,00 zł 

 
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy: 

1) Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 13.500,00 zł (kolumna 

12.3) w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 

11.475,00 zł (kolumna 12.3.1) 

2) Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z 

zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art.5 ust.1 pkt 

2 ustawy zwiększa się o kwotę 13.500,00 zł (kolumna 12.3.2 

W roku 2016  
W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych: 

� zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy 

(kolumna 11.3) o kwotę 45.000,00 zł, z tego majątkowe (11.3.2) 45.000,00 zł 

 
W wykazie przedsięwzięć do WPF (zał. nr 2) dokonano następujących zmian: 

Wprowadzono przedsięwzięcia: 

1) Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy ul.Zielonej w 
Prószkowie.  Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie. Okres realizacji 2015-

2016. Łączne nakłady finansowe 30.000,00 zł, w tym: limit na 2015 rok 3.000,00 zł, limit na 

2016 rok 27.000,00 zł 

2) Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej: Przebudowa ulicy Górka w 
Zimnicach Małych. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie. Okres realizacji 2015-

2016. Łączne nakłady finansowe 18.000,00 zł, w tym limit na 2015 rok 0,00 zł, limit na 2016 

rok 18.000,00 zł 

Sporządziła: Ewa Miążek    
Zastępca Burmistrza  
 
    Anna Wójcik 

      



Druk nr 99 
RO.0057.7.2015.ORM                                        Prószków  21.10.2015 r. 
 
 

Sprawozdanie międzysesyjne  2015 
za okres od 10 września 2015 r. do 21 października 2015 r. 

 
 

1. Dokonano następujących zmian w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności 
gospodarczej   przyjęto 3 wnioski o wpis do działalności gospodarczej,  dokonano 12 zmian w 
CEIDG, dokonano 10 zawieszeń i wznowień działalności gospodarczej oraz dokonano 2 
likwidacji działalności gospodarczej.    

2. Podpisano 4 umowy na wynajęcie sal wiejskich, będących własnością Gminy Prószków.   

3. Wykazano do  najmu lokal użytkowy – gabinet dentystyczny o pow. 14,89 m2 znajdujący się na 
I piętrze budynku gimnazjum przy ul. Szkolnej 6 w Prószkowie położonym na działce 
oznaczonej numerem 991 z ark.m. 7 o pow. 0,5200 ha, obręb Prószków, gm. Prószków. 
Uchwała Nr XLIV/348/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 06 października 2014 r. Tryb 
bezprzetargowy. Miesięczny czynsz najmu w wysokości 120,00 zł + VAT. Okres najmu - 3 
lata. 

4. Ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 920 z ark.m. 8 o pow. 0,4210 ha, obrębu Ligota 
Prószkowska, gm. Prószków, uregulowanej w księdze wieczystej nr OP1O/00062280/3. 
Uchwała Nr XVI/124/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 marca 2012 r., cena 
wywoławcza netto 70 000,00 zł.  

5. Sporządzono 47 protokołów z szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, spowodowanych 
zaistnieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 

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

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

8. Zlecono i wykonano tablice informacyjne  2 szt do Źlinic, 1 szt do Górek ( będzie zamontowana 
po zakończeniu remontu drogi wojewódzkiej w Górkach, oraz tablicę informacyjną do Ligoty 
Prószkowskiej. 

9. Wykonano wymianę pompy  wody ciepłej w budynku sportowym w Prószkowie.                                                                   
10. Wykonano utwardzenie frezem asfaltowym poboczy drogi relacji Prószków – Źlinice. 
11. Wykonano obramowanie z obrzeży chodnikowych terenu gminnego w Źlinicach przy 

ul. Prószkowskiej. 
12. Zakupiono obrzeża chodnikowe dla obiektu sportowego w Chrząszczycach. 
13. Zlecono wyrównanie terenu przy boisku sportowym w Przysieczy. 
14. Wykonano  stopy fundamentowe pod wiatę przystankową dla uczniów ( za CENTRO) w 

Prószkowie 
15. Zamówiono wiatę przystankową  jw. 
16. Wykonano  oznakowanie  docelowej zmiany organizacji ruchu dla drogi w Boguszycach ul. 

Złotnicka. 
17. Zamówiono dostawę oleju opałowego dla świetlicy  w Folwarku 
18. Zamówiono węgiel ekogroszek do świetlicy wiejskiej w Źlinicach 
19. Bieżąca realizacja zadań i poleceń służbowych  związanych z prowadzeniem dokumentacji  i   

obsługą klientów Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 



20. Wystąpiono do Starosty Opolskiego z wnioskami o udzielenie zezwolenia na wycięcie drzew 
na boisku w Przysieczy, w Nowej Kuźni, w Zimnicach Małych  

21. Zlecono zakup sadzonek drzew na boisko w Chrząszczycach  
22. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Zwiększenie 

efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie”, Wykonawca: Jerzy Wójcik – 
Projekty, nadzór i ekspertyzy w budownictwie, Termin realizacji: 15.12.2015r. 

23. Podpisano umowę na Wykonanie odwodnienia liniowego i wpustu ulicznego w ul. Kopernika 
i Kościuszki w Prószkowie, Wykonawca: Transport Towarowy Biela Ryszard, Termin 
realizacji 30.11.2015r. 

24. Dnia 24.09.2015 r. dokonano przeglądu gwarancyjnego drogi transportu rolnego Górki-
Folwark.  

25. W dnia 13.10.2015 r. dokonano odbioru programu SAN-KAN do zarządzania infrastrukturą 
techniczną sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Prószków. 

26. Dnia 20.10.2015r. odbył się odbiór zadania: Wykonanie i montaż konstrukcji oraz obudowy 
dachu i ścian budynku gospodarczego w ramach zadania : „Budowa budynku gospodarczego 
na placu wiejskim w Jaśkowicach.” Wykonawca PAMET s.c. Zakład Produkcyjno-Usługowy 
Import-Export J. Pawleta R. Pawleta  A. Pawleta. 

 
 
 

Zastępca Burmistrza  
 
   Anna Wójcik 

 


