
RO.0002.13.2015.ORM                               Prószków, 09.12.2015 
 
 

Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 
Restauracja „Antek” w Źlinicach 

ul. Krapkowicka 19  
17 grudzień 2015 r., godz. 11.00 

 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu XII sesji. 
4. Przyjęcie uchwał w sprawach: 
1) Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 100): 

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

b) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
2) uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016 (druk nr 101): 

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały 

budżetowej, 
c) odczytanie opinii i wniosków komisji rady przez jej przewodniczących lub zastępców, 
d) ustosunkowanie się Burmistrza do wniosków i opinii komisji, 
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 
f) podjęcie uchwały budżetowej. 

3)  zmiany uchwały nr XXIX/229/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 lutego 2005 r.  
zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie nr XLI/347/2014 z dnia 6 października 2014  
r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi 
wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza   (druk nr 112), 

4)  określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych publicznych 
gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prószków w postępowaniu  rekrutacyjnym dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, oraz określenie liczby  punktów i   
dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów (druk nr 113),     

5)  zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015 (druk nr 114), 
6)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 115). 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 116). 
6. Pismo Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie podjęcia działań w  
 kierunku wyra żenia przez Radę Miejską w Prószkowie opinii w przedmiocie wyłączenia  
 sołectwa Winów z gminy Prószków i włączenia go do miasta Opola.  
7. Uchwała nr XIV/85/15 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie rezolucji na temat  
 nienaruszalności granic powiatu opolskiego. 
8. Uchwała nr X/79/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie poparcia „Apelu  

Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o 
współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu”.   

9. Dyskusja i wolne wnioski. 
10. Zakończenie obrad.   

 

 



Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej znajdują się w osobnych załącznikach. 

 

 

Projekt z dnia 09.12.2015 r. 

RO.0006.104.2015.ORM                                                                                                      Druk nr 112                                                

                

UCHWAŁA Nr ……..  
RADY MIEJSKIEJ w PRÓSZKOWIE  

z dnia …………………………  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/229/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z 
dnia  z dnia 15 lutego 2005 r. zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr 
XLI/347/2014 z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ustanowienia pomnika 
przyrody drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 
Opole – Lubrza 

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594)  oraz art. 44 ust. 1, 2 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. , poz. 627 ze zmianami) - Rada Miejska 
Prószkowa uchwala, co następuje: 

§ 1 

§ 1. Uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 lutego 2005 r. Nr XXIX/229/2005  
zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLI/347/2014 z dnia 6 października 2014 
r.  w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzew stanowiących szpaler po obu stronach 
drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza, zmienia się w następujący sposób: 

1)  w § 1 ust. 1 pkt 1   skreśla się zapis : 

„132 drzew - gatunek dąb czerwony (Quercus rubra)”   

i wpisuje się w to miejsce zapis :  

„126 drzew - gatunek dąb czerwony (Quercus rubra)”   

2)  w § 1 ust. 1 pkt 1   skreśla się zapis : 

„20 drzew – gatunek lipa drobnolistna (Tilia cordata)”   

i wpisuje się w to miejsce zapis :  

„17 drzew – gatunek lipa drobnolistna (Tilia cordata)”   

3)  w § 1 ust. 1 pkt 2   skreśla się zapis : 

„132 drzew - gatunek dąb czerwony (Quercus rubra)”   



i wpisuje się w to miejsce zapis :  

„126 drzew - gatunek dąb czerwony (Quercus rubra)”   

4)  w § 1 ust. 1 pkt 2   skreśla się zapis : 

„20 drzew – gatunek lipa drobnolistna (Tilia cordata)”   

i wpisuje się w to miejsce zapis :  

„17 drzew – gatunek lipa drobnolistna (Tilia cordata)”   

5) w § 2 ust. 2 pkt 1 skreśla się zapis: 

„ niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu”     

i wpisuje się w to miejsca zapis:  

„ niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, za wyjątkiem zabiegów 
pielęgnacyjnych drzew ”     

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

 

§ 3. 

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

 
 

                      Radca prawny                 Zastępca Burmistrza 
 

  Eugeniusz Kowaluk          Anna Wójcik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
 
Na terenie Gminy Prószków utworzono w  dniu 15 lutego 2005 r. pomnik przyrody drzew 
stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrz. Pomnik 
utworzono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie  Nr XXIX/229/2005   z 15 
lutego 2005 r. zmienioną następnie przez uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie Nr 
XLI/347/2014 z dnia 6 października 2014 r.   
 Część drzew objętych ochroną prawną zamarło i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Rosną w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni.  Aktualny stan drzew jest następujący: 
 
 
 

Lp Ne 
inwentar
yzacyjny 

Gatunek 
Obwód pnia na  

wysokości 130 cm  

Opis stanu drzewa  Zalecany sposób 
postępowania  

1 2 Dąb 
czerwony 
Quercus 
rubra 

216 

Stan zły 
Drzewo obumierające. Duża ilość 
uschniętych konarów. Praktycznie 
brak aparatu asymilacyjnego (liści) 

Drzewo przeznaczone 
do usunięcia. Wcześniej 
należy znieść z niego 
ochronę pomnikową 

2 4 Dąb 
czerwony 
Quercus 
rubra 258 

Stan zły 
Drzewo obumierające. Duża ilość 
uschniętych konarów – żywe 
jedynie 3 dolne. Widoczna listwa 
mrozowa lub ślad po uderzeniu 
pioruna. Odpadająca płatami 
korowina odsłania obumarły pień. 

Drzewo przeznaczone 
do usunięcia. Wcześniej 
należy znieść z niego 
ochronę pomnikową 

3 7 Lipa 
drobnolistna 
Tilia 
cordata 

167 

Stan zły 
Drzewo obumierające. Duża ilość 
uschniętych konarów. Znaczne 
ubytki aparatu asymilacyjnego 
(liści). Liczne ogniska jemioły. 

Drzewo przeznaczone 
do usunięcia. Wcześniej 
należy znieść z niego 
ochronę pomnikową 

4 8 Lipa 
drobnolistna 
Tilia 
cordata 

169 

Stan zły 
Drzewo obumierające. Duża ilość 
uschniętych konarów. Znaczne 
ubytki aparatu asymilacyjnego 
(liści). Liczne ogniska jemioły. 

Drzewo przeznaczone 
do usunięcia. Wcześniej 
należy znieść z niego 
ochronę pomnikową 

5 9 Lipa 
drobnolistna 
Tilia 
cordata 

156 

Stan zły 
Drzewo obumierające. Duża ilość 
uschniętych konarów. Znaczne 
ubytki aparatu asymilacyjnego 
(liści). Liczne ogniska jemioły. 

Drzewo przeznaczone 
do usunięcia. Wcześniej 
należy znieść z niego 
ochronę pomnikową 

6 11 Dąb 
czerwony 
Quercus 
rubra 

267 

Stan zły 
Drzewo znacznie osłabione. Liczne 
wypróchnienia i owocniki grzybów 
pasożytniczych (huby) świadczące 
o daleko posuniętym procesie 
zgnilizny wewnątrz pnia, co grozi 
złamaniem pnia przez silne porywy 
wiatru. Znaczna część konarów 
uschnięta. 
 
 

Drzewo przeznaczone 
do usunięcia. Wcześniej 
należy znieść z niego 
ochronę pomnikową 

7 13 Dąb 
czerwony 
Quercus 
rubra 

222 Stan dobry 
Drzewo pochylone w kierunku 
jezdni. Pień uszkodzony 
mechanicznie (prawdopodobnie w 
wyniku uderzenia samochodów 
ciężarowych)  na wys. ok. 4 m. 

Drzewo przeznaczone 
do usunięcia. Stwarza 
realne zagrożenie dla 
wysokich pojazdów 
(samochodów 
ciężarowych i 



autobusów) Wcześniej 
należy znieść z niego 
ochronę pomnikową 

8 14 Dąb 
czerwony 
Quercus 
rubra 

182 Stan zły 
Drzewo obumierające. Duża ilość 
uschniętych konarów. Znaczne 
ubytki aparatu asymilacyjnego 
(liści) 

Drzewo przeznaczone 
do usunięcia. Wcześniej 
należy znieść z niego 
ochronę pomnikową 

9 15 Dąb 
czerwony 
Quercus 
rubra 

189 Stan zły 
Drzewo obumierające. Duża ilość 
uschniętych konarów. Znaczne 
ubytki aparatu asymilacyjnego 
(liści) 

Drzewo przeznaczone 
do usunięcia. Wcześniej 
należy znieść z niego 
ochronę pomnikową 

 

                         Zastępca  Burmistrza  

                                                Anna Wójcik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Projekt z dnia 09.12.2015 r. 

RO.0006.105.2015.ORM                                                                                                      Druk nr 113 

Uchwała Nr ….. 
Rady Miejskiej w Prószkowie  

 z dnia 17 grudnia 2015 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prószków                                
w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych 
szkół, oraz określenie liczby  punktów i  dokumentów potwierdzających spełnienie 
kryteriów  

Na podstawie art. art. 18   ust. 2  pkt. 15 ustawy  z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)   i art. 20e ust. 3 i 4,  oraz  art. 20 zf pkt 1 
ustawy     z dnia   7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  
z późn. zm.), Rada Miejska  w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych                       
i publicznych gimnazjów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodami tych szkół, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz 
określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów: 

Lp.  Kryterium naboru Liczba 
punktów 

Dokument potwierdzający 
spełnienie kryterium 

1 Kandydat, którego rodzeństwo uczy się                    
w danej szkole  

5  

 

Pisemne oświadczenie rodzica 
/opiekuna prawnego 
kandydata złożone pod 
rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie 
fałszywego oświadczenia. 
Składający oświadczenie jest 
obowiązany do zawarcia                     
w nim klauzuli następującej 
treści: "Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego 
oświadczenia.". Klauzula ta 
zastępuje pouczenie organu                             
o odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań. 

 

2 Kandydat uczęszczał do przedszkola,                         
w którym dzieci z obwodu tej szkoły 
realizowały  przygotowanie przedszkolne  

5 

3 Kandydat, dla którego szkoła położona jest 
najbliżej miejsca  zamieszkania. 

3 

4 Kandydat, którego miejsce pracy przynajmniej 
jednego z rodziców/opiekunów prawnych 
znajduje się w obwodzie danej szkoły  lub dana 
szkoła znajduje się na trasie dojazdu 
rodzica/opiekuna prawnego do pracy 

 

3 

5 Kandydat, którego miejsce zamieszkania 
rodziny wspierającej rodziców/opiekunów 
prawnych kandydata w opiece nad nim, 
położone  jest najbliższe danej szkoły 

2 

6 Kandydat zamieszkały na terenie gminy 
Prószków 

2 



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

Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 
 
        Radca prawny                                                  Burmistrz 
                          

Mgr Andrzej D ąbrowski                                                      Róża Malik 

 
 
 
 

 
 
 
 

U z a s a d n i e n i e 

Projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas  pierwszych szkól 
podstawowych i gimnazjów w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci spoza obwodu tych 
szkół 

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która 
wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli oraz klas  pierwszych szkół różnego 
typu. 

 Nowelizacja nazywana także ”ustawą rekrutacyjną” nakłada  na organ stanowiący obowiązek 
ustalenia tzw. kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Prószków, do postępowania rekrutacyjnego dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 

 W myśl art. 20e ust. 3 - 4 ww. ustawy w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę 
kryteria określane przez organ prowadzący, który przyznaje im określoną liczbę punktów oraz 
określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.  Zgodnie z art. 20zf pkt. 1  ww. ustawy 
zadania i kompetencje określone m. in. w art. 20e ust. 3 – 4 wykonuje odpowiednio rada gminy, 
a nowe zasady obowiązują od roku szkolnego 2016/2017.  Ustalone kryteria zapewnią jak 
najpełniejszą realizację  potrzeb dziecka  i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. 

Niniejszy projekt  uchwały został  uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez 
dyrektorów  szkół. 

 

                                                            Burmistrz 
                          

                                                        Róża Malik 



Projekt z dnia 09.12.2015 r. 

RO.0006.106.2015.ORM                                                                                                      Druk nr 114 
 

UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia 17 grudnia 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, poz. 1513)  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, poz. 2517 ) wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków stanowiącymi załączniki 1 i 2  

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 oraz 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         Radca prawny    Skarbnik Gminy                      Zastępca  Burmistrza 
                          

Mgr Andrzej D ąbrowski   Dorota Staniów                           Anna Wójcik 

 

 

 



Zał. Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Prószkowie  z  17 grudnia 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. – PLAN  DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 8.954,00  zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 8.954,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne– o kwotę 8.954,00 zł 

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin)  o kwotę 8.954,00 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  

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 28.954,00  zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 20.000,00 zł 

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy– o kwotę 5.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 5.000,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne– o kwotę 5.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 5.000,00 zł 

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne– o kwotę 10.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 10.000,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 8.954,00 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność  – o kwotę 8.954,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 8.954,00 zł 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 20.000,00  zł 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 20.000,00 zł 

Rozdział 01008 Melioracje wodne  – o kwotę 20.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 20.000,00 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 2 506 950 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 445 715 445 715   

  80101 Szkoły podstawowe 43 715 43 715   

  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 

622 900 122 900 500 000 

  90001 Gospodarka  ścieków i ochrona wód 500 000   500 000 

  90008 
Ochrona różnorodności biologicznej i 
krajobrazu 

0 0   

  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 3 874 965 3 374 965 500 000 

            

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 
Zwiększa się budżet po stronie: 

Dochodów majątkowych o kwotę 8.954,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego z 20 
listopada  
2015 r. nr FBC.I.3111.1.3.2015.AB dot. Programu wieloletniego pn.: „narodowy program przebudowy 
dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” . Kwota dotacji po zwiększeniu 382.736,00 
zł 

 

Wydatków bieżących o kwotę 28.954,00 zł 

Dz. 600 Rozdz. 60004 na kwotę 5.000,00 zł – na zbiorowy transport lokalny  

 Rozdz.60016 na kwotę 5.000,00 zł – na realizację zadań statutowych  

 Rozdz. 60017 na kwotę 10.000,00 zł – na realizację zadań statutowych 

Dz. 921 Rozdz. 92195 na kwotę 8.954,00 zł – zwiększenie zadań statutowych związanych z 
wydatkami w sołectwach 

 

Zmniejsza się budżet po stronie: 

Wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł 

Dz. 010 Rozdz. 01008 na kwotę 20.000,00 zł – przesunięcie środków na realizację zadań w dziale 
600  

 

 
Sporządziła: Dorota Staniów                        Prószków, 17-12-2015 r. 

 
 
 
 

                                 Zastępca  Burmistrza 
                          

                                        Anna Wójcik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt z dnia 09.12.2015 r. 

RO.0006.107.2015.ORM                                                                                                      Druk nr 115                                                                                              
 

UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 17 grudnia 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 D ąbrowski   Dorota Staniów                           Anna Wójcik 

 
 

      
 
 

Załączniki do uchwały znajdują się w osobnym załączniku. 
 
 



OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR  
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 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 8.954,00 zł, w tym dochody majątkowe 
(kolumna 1.2) o kwotę 8.954,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 
inwestycje (kolumna 1.2.2) 

2) zwiększono wydatki bieżące (kolumna 2.1 o kwotę 8.954,00 zł 
 

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 8.856,00 zł, z tego bieżące (kolumna 11.3.1) zwiększono o kwotę 8.856,00 zł. 
 
W wykazie przedsięwzięć do WPF (zał. nr 2) zmieniono limity dla zadania pn. Świadczenie usług 
teleopieki domowej. Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie. Okres 
realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe 19.706,00 zł, w tym limit na 2015 rok 10.075,00 zł, 
limit na 2016 rok 8.856,00 zł. Zmiana wynika z podpisanego aneksu do umowy przedłużającego okres 
realizacji przedsięwzięcia do 31-12-2016 r. 
 
Sporządziła: Ewa Miążek 

                                                        Zastępca  Burmistrza 
                          

                                        Anna Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RO.0057.9.2015.ORM                                                                          Prószków  09.12.2015 r. 
 
 

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza 
od dnia 18 listopada 2015 r. do dnia 9 grudnia 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. Zakończono budowę oświetlenia ulicznego w Przysieczy ul. Leśna. 

4. Naprawiono częściowo nawierzchnię ul. Zbożowej w Winowie.                                                                                                                                                                   

5. Wykoszono pobocza drogi gminnej na Pomologii oraz odcinek drogi ul. Strzeleckiej 

w Złotnikach. 

6. Zlecono i wykonano projekt zmiany organizacji ruchu ul. Zimnickiej w Złotnikach. 

7. Zlecono i wykonano: utwardzenie i uporządkowanie terenu gminnego ( plac za sklepem  

CENTRO) w Prószkowie. 

8. Dokonano montażu tablicy informacyjnej w Górkach. oraz w Ligocie Prószkowskiej. 

9. Naprawiono instalację c.o. w Sali wiejskiej w Zimnicach Małych. 

10. Dokonano korekty oznakowania drogowego w Boguszycach ul. Złotnicka. 

11. Dokonano odbioru ogrodzenia Cmentarza – I etap w Górkach. 

12. Zlecono zakup materiałów budowlanych do Sali wiejskiej w Jaśkowicach. 

13. Zlecono i wykonano montaż oświetlenia świątecznego w Prószkowie. 

14. Dokonano odbioru ułożonych płytek przed wejściem do świetlicy wiejskiej w Górkach, 

przy ul. Szkolnej. 

15. Zlecono i zamontowano tablicę z nazwą ul. Cegielnianej w Ligocie Prószkowskiej. 

16. Zlecono i wykonano utwardzenie nawierzchni działki gminnej w Nowej Kuźni. 

17. Zlecono montaż dodatkowego oświetlenia zewnętrznego przy wejściu do świetlicy wiejskiej w 

Złotnikach. 

18. Zlecono i wykonano koszenie poboczy drogi relacji Górki – Folwark. 

19. Zlecono i wykonano montaż słupków bezpieczeństwa przy ul. Kościuszki w Prószkowie. 

20. Zlecono wykonanie oznakowania drogowego zgodnie z projektami zmiany organizacji ruchu 

oraz wymieniono lustra drogowe w Winowie, Przysieczy, a także wymieniono zniszczone 

pionowe znaki drogowe w Przysieczy ul. Leśna i Szkolna. 

21.  Bieżąca realizacja zadań i poleceń służbowych  związanych z prowadzeniem dokumentacji 

i  obsługą klientów Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

22. Wykonano badania monitoringowe zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych 

w Zimnicach Małych. 



23. Zlecono czyszczenie rowów w Prószkowie (kanał Młynówka) oraz w Nowej Kuźni, 

24. Zlecono wycięcie drzew: Złotniki (koło pomnika), Przysiecz (stadion), Ligota Prószkowska 

(przedszkole), Prószków (podcięcie drzewa przed DPS i wycięcie jednego drzewa 

na parkingu), Folwark. 

25. Został opracowany projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Górki– uzyskał on pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 

Następnie zostanie wysłany do opiniowania i uzgodnień, a po skorygowaniu wyłożony 

do publicznego wglądu. 

26. Dnia 01.12.2015r. odbył się odbiór zadania: Wykonanie odwodnienia liniowego i wpustu 

ulicznego w ul. Kopernika i Kościuszki w Prószkowie, Wykonawca: Transport Towarowy Biela 

Ryszard. 

27. Dokonano następujących zmian w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności gospodarczej   

przyjęto 1 wniosek o wpis do działalności gospodarczej,  dokonano 5 zmian w CEIDG, 

dokonano 4 zawieszeń i wznowień działalności gospodarczej oraz dokonano 1 likwidacji 

działalności gospodarczej.    

28. Podpisano 5 umów na wynajęcie sal wiejskich, będących własnością Gminy Prószków.   

29. Wykazano do najmu lokal użytkowy o pow. użyt. 167,17 m2 mieszczący się w budynku przy 

ul. Daszyńskiego 2 w Prószkowie, położony na nieruchomości, oznaczonej numerem działki 

941 z ark.m. 7, obręb Prószków, zapisanej w KW nr OP1O/00085453/4 oraz lokal użytkowy 

o pow. użyt. 101,05 m2 mieszczący się w budynku przy ul. Ks. Ligudy 6 w Winowie, położony 

na nieruchomości, oznaczonej numerami działek 1227/238 i 1229/238 z ark.m. 1, obręb Winów, 

zapisanej w KW nr OP1O/00103713/8. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr X/68/2015 

z dnia 17 września 2015 i Nr XI/88/2015 z dnia 29 października 2015 roku. Tryb 

bezprzetargowy. Miesięczny czynsz najmu w wysokości 4,92 zł za m2 + VAT. Okres najmu – 

nieoznaczony. 

 

Zastępca Burmistrza  
              
    Anna Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 


