
Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 
Sala wiejska w Zimnicach Wielkich 

ul. Opolska 47 
25 maj 2016 r., godz. 11.00 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu XVII sesji. 
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2015: 

1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015, 
2) przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015, 
3) przedstawienie uchwały nr 129/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 
r., 

4) przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Prószków sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., 
5) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wydania opinii 

o wykonaniu budżetu Gminy za 2015 r. i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Prószkowa za rok 2015 zawartymi w Uchwale Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie nr 
1/2016 z dnia 10 maja 2016 r., 

6) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015.  
5. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za 
2015 rok (druk nr 145), 

2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 
rok (druk nr 146), 

3) zwolnienia z podatku od nieruchomości zabudowań oraz gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej (druk nr 147), 

4) wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków (druk nr 148), 
5) przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków (druk nr 149), 
6) zmiany Uchwały nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie 

przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków (druk nr 150), 
7) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016 (druk nr 151), 
8) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 152). 

6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 153). 
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Prószków.  
8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z  

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie 
Gminy Prószków na rok 2015. 

9. Pismo z dnia 19 kwietnia 2016 r. mieszkańców ul. Opolskiej w Jaśkowicach w  
 sprawie wykonania nawierzchni drogi dojazdowej do posesji. 
10. Wyrok z dnia 26 lutego 2016 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie  

w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r. nr XLIV/348/2014 w 
przedmiocie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.   

11. Uchwała nr VI/30/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 12  
 kwietnia 2016 r. w sprawie Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec  
 inicjatywy poszerzenia granic administracyjnych Miasta Opola kosztem  

 integralności gmin Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków i Turawa. 
12. Uchwała nr XVI/134/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17 marca 2016 r. w  



 sprawie nienaruszalności granic gmin Powiatu Opolskiego.  
13. Uchwała nr XV/160/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie  

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

14. Uchwała nr XVII/145/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 kwietnia 2016 r.  
w sprawie Apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do wszystkich samorządów gminnych w 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

15. Uchwała nr XIX/166/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 kwietnia 2016 r.  
w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach dotyczącej utworzenia 
zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci 
sześcioletnich pozostających o rok dłużej w przedszkolach. 

16. Dyskusja i wolne wnioski.  
17. Zakończenie obrad.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

RO.0006.134.2014.2016.ORM                               Druk nr 145 

 

Projekt 

z dnia 10.05.2016 r. 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 25 maja 2016 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Prószków za 2015 rok 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 
446 z późn. zm.) i art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 
885 z póżn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania 
z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok, u c h w a l a, co następuje: 

§ 1.  

Zatwierdza się: 

1. Sprawozdanie finansowe Gminy Prószków za 2015 rok. 

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok. 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

                         Radca prawny               Zastępca Burmistrza  

Dorota Staniów                 Eugeniusz Kowaluk       Anna Wójcik 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie  

Na podstawie art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 
r., poz. 885 z póżn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza 
sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu, w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. 

                 Zastępca Burmistrza  

Dorota Staniów                                   Anna Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RO.0006.135.2014.2016.ORM                    Druk nr 146 

Projekt 

z dnia 10.05.2016 r. 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 25 maja 2016 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy 
Prószków za 2015 rok 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 
r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
2013 r., poz. 885 z póżn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Po zapoznaniu się ze: 

1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2015. 

2. Sprawozdaniem finansowym Gminy Prószków za rok 2015. 

3. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 
Prószków za rok 2015, zawartą w uchwale Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
nr 129/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Prószków sporządzoną na dzień 31 grudnia 2015 r. 

5. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wydania opinii 
o wykonaniu budżetu Gminy za 2015 r. i wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Prószkowa za rok 2015 zawartymi w Uchwale Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie nr 1/2016 
z dnia 10 maja 2016 r. 

udziela się absolutorium Burmistrzowi Prószkowa Pani Róży Malik z tytułu wykonania budżetu Gminy 
Prószków za rok 2015. 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   Radca prawny               Zastępca Burmistrza  

Eugeniusz Kowaluk       Anna Wójcik 

 



 

 

  

  

Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., 
poz. 885 z póżn. zm.) nie później niż do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla 
Burmistrza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok poprzedni wraz z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, sprawozdaniem finansowym za rok poprzedni, informacją 
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz stanowiskiem komisji rewizyjnej w sprawie 
wykonania budżetu gminy za rok poprzedni. 

 

Zastępca Burmistrza  

Dorota Staniów                                   Anna Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RO.0006.136.2014.2016.ORM                            Druk nr 147 

Projekt  z dnia 13.04.2016 r. 

UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia  

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości zabudowań oraz gruntów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 3234 ), oraz art. 7 ust. 3 i art. 20 b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. tj. 2014 r. poz. 849, zm. 2015 poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890 

) Rada Miejska w  Prószkowie uchwala, co następuje: 

§1 

Uchwała określa zasady zwolnień z podatku od nieruchomości zabudowań oraz gruntów na których 

dokonywano inwestycji – budowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektu budowlanego, związanej z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym warunki jakie musi spełnić nieruchomość, na której 

dokonuje się takiej inwestycji. 

§ 2 

1. Wprowadza się zwolnienie od podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: 

1) nieruchomość będąca przedmiotem zwolnienia stanowi własność podmiotu, 

2) inwestycja podmiotu związana jest z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, 

3) nieruchomość została zabudowana obiektem budowlanym, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego 

4) obiekt budowlany, o którym mowa w pkt 3 został oddany do użytku, a termin  oddania  

do użytku był nie wcześniejszy niż 1 stycznia 2016 r. na podstawie ostatecznej decyzji udzielającej 

pozwolenia na użytkowanie, jeżeli takie pozwolenie było wymagane, albo na podstawie innych 

zezwoleń wymaganych przepisami prawa,  

5) Podmiot nie posiada żadnych zaległości z tytułu podatków i opłat przysługujących gminie Prószków, 

6) Podmiot zadeklaruje że, działalność będzie prowadzona co najmniej 2 lata od dnia zakończenia 

pomocy 

2. Zwolnienia nie stosuje się do nieruchomości, które zostały zabudowane w wyniku przebudowy, 

modernizacji lub remontu obiektu budowlanego. 

3. Zwolnienia nie stosuje się do nieruchomości , które z powodu przekształcenia (przyjęcia, łączenia itp.) 

stały się własnością innego podmiotu. W takim przypadku nowy podmiot traci prawo  

do zwolnienia podatku od nieruchomości w następnym miesiącu po miesiącu, w którym nastąpiło 

przekształcenie przedsiębiorstwa i przeniesienie własności obiektu budowlanego 

§ 3 

1. Zwolnienie obejmuje: 

1) w pierwszym roku: 

a) 50 % powierzchni użytkowej obiektu budowlanego, spełniającego warunki określone w § 2 



 

 

b) 50 % powierzchni użytkowej gruntu, na którym bezpośrednio został wzniesiony budynek, 

zgodnie z warunkami określonymi w § 2 

2) w drugim roku: 

a) 25 % powierzchni użytkowej obiektu budowlanego, spełniającego warunki określone w § 2 

b) 25 % powierzchni użytkowej gruntu, na którym bezpośrednio został wzniesiony budynek, 

zgodnie z warunkami określonymi w § 2 

§ 4 

1. Zwolnienie przysługuje na wniosek. Okres zwolnienia wynosi 2 lata, licząc od pierwszego dnia 

miesiąca po miesiącu, w którym złożono wniosek. 

2. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa  

w § 2, w szczególności: 

1) odpis księgi wieczystej,  

2) odpis decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obiektu 

budowlanego, będącego przedmiotem zwolnienia 

3) odpis pozwolenia na użytkowanie, jeżeli takie pozwolenie było wymagane, albo inne zezwolenie 

wymagane przepisami prawa 

4) zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz 

w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy  w tym 

okresie  

5) Zaświadczenia  o pomocy de mininis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymali w roku, w 

którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o 

nieotrzymaniu takiej pomocy  w tym okresie  

6) informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis, dotyczącą wnioskodawcy  

i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy 

publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się  

do objęcia pomocą, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały  

( na formularzu stanowiących załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 

r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis) 

7) oświadczenie, że działalność gospodarcza będzie prowadzona co najmniej przez okres 2 lat od 

dnia zakończenia pomocy 

§ 5 

1. Podatnik traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku: 

1) sprzedaży nieruchomości lub jej części, będącej przedmiotem zwolnienia od podatku                        

od nieruchomości na podstawie uchwały przed upływem 2 lat od dnia zakończenia pomocy                 

- za cały okres zwolnienia 

2) wprowadzenia w błąd Burmistrza Prószkowa co do spełnienia warunków uprawniających do 

zwolnienia – za cały okres zwolnienia 

3) nie zgłoszenia pisemnie Burmistrzowi w terminie 14 dni zmiany stanu faktycznego, 

powodującego zmiany wysokości lub utratę prawa do zwolnienia z podatku  

od nieruchomości – za cały okres zwolnienia 

2. W przypadku utraty prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorca zobowiązany 

jest do zwrotu otrzymanej pomocy poprzez zapłatę należnego podatku wraz  

z odsetkami 



 

 

§ 6 

1. Na początku każdego roku podatkowego w terminie do 31 stycznia, podatnik korzystający  

ze zwolnienia, zobowiązany jest przedłożyć: 

1) zaświadczenia o pomocy de minimis albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis 

otrzymanej w okresie trzech lat podatkowych ( dany rok podatkowy oraz dwa lata 

poprzedzające),  

2) informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis, dotyczącą wnioskodawcy  

i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy 

publicznej otrzymanej w odniesieniu do samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocy, 

na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały zgodnie  

z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis), 

2. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez 

Beneficjentów pomocy warunków udzielania zwolnienia od podatku od nieruchomości  

i obowiązków zawartych w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym 

dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§  8 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i 

obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

 

 

     Radca prawny  

 

Eugeniusz Kowaluk 

      Skarbnik  

 

Dorota Staniów 

       Burmistrz 

 

      Róża Malik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje możliwość wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od 

podatku od nieruchomości. Kompetencje takie powierzono Radzie, która  

w drodze uchwały wprowadza te zwolnienia.  

Uchwała określa warunki jakie trzeba spełnić aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości 

zabudowań oraz gruntów na których dokonano inwestycji związanej z prowadzeniem działalności 

gospodarczej , wysokość i okres tego zwolnienia oraz sposób jej otrzymania. 

Projekt uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem sprawdzenia, 

czy spełnia wszystkie przesłanki pomocy zawarte w art. 107 i 108 Traktatu funkcjonowania Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis 

 Burmistrz 

Róża Malik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RO.0006.137.2014.2016.ORM                            Druk nr 148 

Projekt  z dnia 17.05.2016 r. 

 

Uchwała Nr .......... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ................ 2016 r. 

 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze 
zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 8, art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1777) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

  

§1.1.  Mając na celu realizację procesu rewitalizacji wyznacza się w granicach miasta Prószków obszar 
             zdegradowany o powierzchni 105,33 ha. 

2.  W granicach wymienionego w ust. 1  obszaru zdegradowanego wyznacza się obszar rewitalizacji, złożony 
     z podobszarów: 

1) I- Stare Miasto, o powierzchni 7,95 ha; 
2) II- Pomologia, o powierzchni 45,30 ha. 

 
§2.  Granice obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 
        do Uchwały. 

§3. Diagnozę potwierdzającą spełnienie przez wymienione w par. 1 ust. 1 i 2 obszar zdegradowany i obszar  
      rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§4. Ustanawia się na rzecz Gminy Prószków prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na  
       obszarze rewitalizacji wyznaczonym w par. 1 ust. 2  niniejszej uchwały. 

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  
      Opolskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

 

     Radca prawny  

 

Eugeniusz Kowaluk 

        

 

 

       Burmistrz 

 

      Róża Malik 

 



 

 

Uzasadnienie 

Podstawę prawną prowadzenia procesów rewitalizacji stanowią przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 

rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777). Przepis art. 9 przywołanej ustawy definiuje obszar zdegradowany jako obszar 

gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności 

bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego 

poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.  

 

Obszar taki można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego 

z następujących negatywnych zjawisk: 
1) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub; 
2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów 

stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub; 
3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i 

społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, 
niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi 
komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub; 

4) technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu 
mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. 

 

Natomiast obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją 

negatywnych zjawisk, o których mowa w przywołanym powyżej przepisie ustawy, na którym z uwagi na istotne znaczenie 

dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. 

 
Przepisami niniejszej uchwały wyznaczono obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji w mieście Prószków, zgodnie 
z zasięgiem określonym na załączniku 1 do uchwały. Delimitacji tych obszarów służyła diagnoza, stanowiąca załącznik nr 
2 do uchwały.  

 

Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym w trybie określonym przepisami ustawy. W dniu 09-03-2016 

opublikowano ogłoszenie Burmistrza Prószkowa. Do udziału w konsultacjach zaproszono mieszkańców gminy Prószków 

oraz inne zainteresowane podmioty. Konsultacje przeprowadzone były w okresie od dnia 17 marca 2016 r. do dnia 20 

kwietnia 2016 r. w formie: 
1) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich ustnie do 
protokołu. Spotkanie odbyło się w dniu 23 marca od godziny 15:00 do godziny 17:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Prószkowie, ul. Opolska 17; 

2) zbierania uwag ustnych w punkcie konsultacyjnym, tj. w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego, ul. Opolska 17: 
a) w dni robocze-  w godzinach pracy Urzędu, 
b) w dni wolne od pracy z wyłączeniem dni od 25 do 28 marca 2016 r.- w godzinach od 9.00 do 10.00; 

3) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w 
szczególności poczty elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie podmiotowej gminy 
w Biuletynie Informacji Publicznej i przesłanie go na adresy email: ug@proszkow.pl oraz planowanie@proszkow.pl. 

 



 

 

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami były dostępne w podanym okresie konsultacji w 
Biuletynie Informacji Publicznej publikowanym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie. W podanym przez 
Burmistrza Prószkowa terminie wpłynęły 4 uwagi. Ich treść uwzględniono w końcowej redakcji treści uchwały. 

 

Wyniki konsultacji zostały uwzględnione w końcowej redakcji treści uchwały. Należy stwierdzić, że uchwałę w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków została sporządzona zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i realizuje przedstawione  w niej zamierzenia.  

Podjęcie przez Radę Miejską w Prószkowie uchwały w opisanym powyżej zakresie umożliwi opracowanie gminnego 
programu rewitalizacji gminy Prószków. Program ten będzie podstawowym narzędziem prowadzenia procesu rewitalizacji. 

 

 Burmistrz 

Róża Malik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zał. nr 1 do projektu uchwały znajduje się w osobnym załączniku. 

 

 

Załącznik Nr 2 

 

do uchwały Nr ............... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ................ 2016 r. 

 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

 i obszaru rewitalizacji w mieście Prószków 

 

 
DIAGNOZA 

SŁUŻĄCA WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO 

I OBSZARÓW REWITALIZACJI  

W MIEŚCIE PRÓSZKÓW 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prószków, kwiecień 2016
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1. WSTĘP 

 

Rewitalizacja stanowi zaplanowany proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 

obejmujący przemiany społeczne, gospodarcze, przestrzenne i środowiskowe, tak aby nastąpiło osiągnięcie jego 

celu, którym jest nadanie tym obszarom nowych wartości społecznych, funkcjonalnych i przestrzennych. 

 

Podstawę prawną prowadzenia procesów rewitalizacji stanowią przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 

rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777). Przepis art. 9 ust. 1 ustawy definiuje obszar zdegradowany jako obszar 

gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w 

szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także 

niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Obszar taki można wyznaczyć jako 

obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących 

negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych. Obszar 

obejmujący z kolei całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją 

negatywnych zjawisk, o których mowa w przywołanym powyżej przepisie ustawy, na którym z uwagi na istotne 

znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. 

 
Wstępnej delimitacji obszaru zdegradowanego w granicach miasta Prószków dokonano w oparciu o analizę danych 
zawartych w diagnozie stanu zagospodarowania i rozwoju społeczno- gospodarczego m. i gm. Prószków, 
opracowanej na zlecenie Urzędu Miejskiego w Prószkowie w marcu 2016 r. Na podstawie analizy danych 
zamieszczonych w wymienionym opracowaniu, przeprowadzonych prac terenowych oraz konsultacji z 
pracownikami Urzędu Miejskiego w Prószkowie stwierdzono występowanie w granicach gminy jednego obszaru, 
wstępnie spełniające kryteria określone w ustawie dla wskazania go jako obszaru zdegradowanego.  

 

 

2. DELIMITACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO 

 

 

2.1. Charakterystyka negatywnych zjawisk społecznych 

 

Mieszkańcy gminy mimo iż cieszą się jednym z wyższych dochodów na mieszkańca w regionie, to jednak w części 

ogólnej populacji, zawierającej się w przedziale od ok. 4- 5%, potrzebują pomocy i wsparcia, jakich udziela zgodnie 

z prawnymi regulacjami w tej dziedzinie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomoc ta obejmuje takie obszary 

wykluczenia czy też wymagające pomocy, takie m.in. jak: ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, 

długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, 

bezradność, alkoholizm lub narkomania. 

 

Wg szacunkowych danych z 2011 r. dla 2/3 rodzin otrzymujących pomoc powodem jej przyznania było w ok. 4% 

ubóstwo, w 26% bezrobocie, w 17% niepełnosprawność, w 39% długotrwała lub ciężka choroba, w 7% bezradność 

i w % potrzeba ochrony macierzyństwa (nie stwierdzono przy tym wymagających pomocy z powodu alkoholizmu i 

narkomanii). Zbliżoną strukturę udzielanej pomocy dostrzega się i w 2015 r. 

 



 

 

W 2011 r. MOPS udzielił pomocy 188 rodzinom (500 osobom), a w 2015 r. 202 rodzinom (ale mniejszej liczbie 

osób, bo tylko 403). Wśród tych ostatnich 52 rodzin zamieszkiwało miasto, a 151 tereny wiejskie (z odpowiednimi 

liczbami 97 osób w mieście i 304 na wsiach. Przy analizie tych danych można stwierdzić, iż odsetek osób w mieście, 

które uzyskały wsparcie MOPS, wynosi obecnie ok. 3,5%, a na wsiach 4,2%. Z kolei analizy miejsc zamieszkiwania 

tych osób wskazuje m.in. na ich koncentrację na terenie miasta w rejonie ul. Zamkowej i Zawadzkiego (jest to 29 z 

51 ogółem rodzin w mieście), czyli w granicach proponowanego obszaru zdegradowanego. 

  

Na wzrost problemów społecznych w gminie wpływają także procesy starzenia się jej społeczności, mierzonego 

wskaźnikiem tzw. obciążenia demograficznego (określającego liczbę ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 

osób w wieku produkcyjnym), który wzrósł w latach 2011- 2014 z 51,5 do 53,8 tj. o 4,4 %. Procesy te przynoszą 

zwiększenie potrzeb, związanych z opieka nad starzejącymi się mieszkańcami gminy, zapewnienia im poprawy 

warunków zamieszkiwania, zwiększenia udziału w życiu społecznym oraz eliminacji różnorodnych form 

wykluczenia. 

2.2. Charakterystyka negatywnych zjawisk gospodarczych 

 
Pomimo iż potencjał gospodarczy gminy rozwija się pomyślnie, czego dowodem jest m. in. wzrost ilości podmiotów 
gospodarczych (w latach 2011-2014 z 827 do 875), oraz pomyślny rozwój głównych podmiotów działających w 
gminie – stwierdzić należy, że niewykorzystany pozostaje potencjał związany z poprawą jakości przestrzeni 
publicznych w centrum miasta oraz związany z wykorzystaniem możliwości produkcyjnych terenów dawnych 
sadów i upraw w kompleksie Pomologia oraz walorów parku- arboretum. Omawiane tereny te znajdują się w 
obrębie proponowanego obszaru zdegradowanego. 

 

Poprawa jakości przestrzeni publicznych będzie sprzyjać rozwojowi działalności usługowej dla potrzeb zarówno 
mieszkańców, zwłaszcza związanych z potrzebami starszych mieszkańców i młodzieży jak i turystów, których 
zainteresować może zwiedzanie centrum miasta z zamkiem i kościołem św. Jerzego oraz skorzystanie z atrakcyjnej 
oferty usług, z czym wiąże się powstanie nowych miejsc pracy. Z kolei odnowienie tradycji prowadzenia działalności 
produkcyjnej w kompleksie Pomologia oraz odnowienie i udostępnienie parku-arboretum stanowić może 
szczególnie istotna ofertę rekreacyjną dla mieszkańców całej aglomeracji opolskiej i przynieść zarówno dodatkowe 
dochody jak i powstanie kolejnych miejsc pracy.  

 

 

2.3. Charakterystyka negatywnych zjawisk środowiskowych 
 

W omawianym obszarze nie odnotowuje się występowania znaczących, negatywnych zjawisk środowiskowych 

mających wpływ na życie mieszkańców, w szczególności przekroczeń standardów jakości środowiska oraz 

wytwarzania odpadów lub emisji zanieczyszczeń stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub stanu 

środowiska. Niemniej jednak występują tu negatywne zjawiska o dużej skali przestrzennej degradacji cennych 

zbiorowisk roślinnych, jakie znajdują się w obszarze komponowanego zespołu parku- arboretum Pomologia oraz 

na terenach dawnych sadów i upraw ogrodowych, której wyróżnikiem są procesy niekontrolowanej denaturalizacji 

i zdziczenia.  

 



 

 

W kontekście tych negatywnych zjawisk środowiskowych w obrębie terenów proponowanych do ujęcia w obszarze 

zdegradowanym podkreślić trzeba bogactwo ich zagrożonych dalszą dewastacją zasobów przyrodniczych, na które 

składa się występowanie tu znacznej ilości egzotycznych gatunków drzew i krzewów, reprezentujących prawie 

wszystkie środowiska, regiony, strefy klimatyczne i lądy. Wysadzono tu wg przekazów historycznych 177 rodzajów 

roślin parkowych liściastych, w tym ok. 900 gatunków, a iglastych 30 rodzajów, w tym ponad 110 gatunków, a liczba 

odmian w obrębie wymienionych gatunków iglastych i liściastych sięgała w 1895 r. kilka tysięcy. Wg obecnych ocen 

występuje tu 265 gatunków drzew i krzewów oraz 27 gatunków roślin najniższego piętra (okrywowych).  

 
W obszarze centrum miasta ujawniają się głównie problemy, związane ze wzrostem natężenia hałasu w strefie 
oddziaływania drogi wojewódzkiej Nr 414, przebiegającej przez ten teren proponowany także do ujęcia jako 
proponowany obszar zdegradowany. W obszarze tym mamy także do z emisjami zanieczyszczeń ze źródeł ciepła 
z zespołów mieszkaniowych, oddziałujących w skali lokalnej. Źródła te wprowadzają do powietrza 
zanieczyszczenia charakterystyczne dla procesów spalania energetycznego paliw (pył, S02, N02, CO i 
węglowodory).  

 

2.4. Charakterystyka negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych 

 

Zabudowę centrum miasta oraz terenów Pomologii cechuje występowanie szeregu negatywnych zjawisk 

przestrzenno-funkcjonalnych, związanych z: 
1) niską jakością przestrzeni publicznych w obrębie: 

a) centrum miasta, a w tym w obrębie zarówno dawnego rynku jak i placu ze skwerem na przeciwko Zamku 
Prószkowskiego, ze znacznym udziałem powierzchni wydzielonych pod stanowiska parkingowe, co 
ogranicza możliwość ich wykorzystania dla rekreacji i poprawy wizerunku miasta; 

b) parku-arboretum Pomologia ze znacznym udziałem zdegradowanej, zdekapitalizowanej zabudowy 
mieszkalnej i usługowej i brakiem odpowiednio urządzonych, ogólnie dostępnych przestrzeni do 
pełnienia funkcji rekreacyjnych, naukowych i edukacyjnych o znaczeniu regionalnym; 

2) brakiem dogodnego dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości w obrębie rynku i placu przed 
zamkiem i w ich otoczeniu; 

3) niedostosowaniem rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru:  
a) zwarta zabudowa obszaru starego miasta wyklucza w znacznym stopniu możliwość segregacji ruchu 

samochodowego od pieszego lub rowerowego,  
b) mimo potencjalnych rezerw w tym zakresie tylko część parterów budynków w rejonie rynku pełni funkcje 

usługowe; 
4) niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej: 

a) w części obszaru brakuje dróg dojazdowych, miejsc parkingowych, 
b) niedostateczna jest jakość nawierzchni istniejących ciągów pieszych,  
c) brakuje dogodnego powiązania centrum miasta z kompleksem Pomologii systemem komunikacji 

zbiorowej, w tym w formie chodnika lub ścieżki rowerowej łączącej wymienione zespoły; 
5) niewystarczającym wyposażeniem w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złym stanem technicznym w 

tym m.in. brakiem podłączenia części lokali do gminnego systemu kanalizacji. 

 

W opisie charakterystyki negatywnych zjawisk przestrzenno- funkcjonalnych, będących podstawą delimitacji 

obszaru zdegradowanego szczególne znaczenie ma park- arboretum dawnej Królewskiej Akademii Rolniczej, a 

później Królewskiego Instytutu Pomologicznego o nazwie Pomologia, położony w północnej części miasta. Stanowi 

on jedyny tego typu obiekt w obszarze całego województwa opolskiego i jeden z unikanych obiektów tego typu w 

kraju. Wieloletnie zaniedbania w sprawowaniu odpowiedniej opieki nad zgromadzonymi tu cennymi kolekcjami 



 

 

roślinnymi oraz nad zlokalizowaną tu zabudową i zagospodarowaniem terenów spowodowały daleko posuniętą 

dewastację całego założenia.  

 

Powstanie tego kompleksu dodało bardzo ważnego impulsu rozwojowego miastu w II poł. XIX w., a w ramach 

działania tego znanego w ówczesnym Cesarstwie ośrodka edukacji rolniczo- ogrodniczej powstał, zlokalizowany 

na północ od zwartej zabudowy m. Prószków, duży kompleks parku- arboretum z bogatymi kolekcjami roślin, 

rozległymi sadami i terenami upraw ogrodowych oraz zespół zabudowy dydaktyczno-mieszkalnej i usługowej. 

Tradycje te kontynuowano częściowo po II wojnie światowej i już w 1947 r. powstało tu Państwowe 

Koedukacyjne Liceum Ogrodnicze i później Państwowe Technikum Ogrodnicze, a następnie na północnym 

obrzeżu parku wybudowano nowy budynek główny oraz internat dla powstałego tu Zespołu Szkół Ogrodniczych 

im. Józefa Warszewicza. Po przyłączeniu doń terenów dawnego PGR, znajdujących się w bezpośrednim 

sąsiedztwie Szkół, powstało jako ich integralna część Gospodarstwo Pomocnicze, które funkcjonowało do lat 

dziewięćdziesiątych ub. stulecia.  

 

Obecnie obiekty Pomologii znajdują się w przeważającym udziale we władaniu Starostwa Powiatowego w Opolu. 

Obiekty oświatowe nie pełnią swojej funkcji, przeważająca część użytków zielonych (sadów, parku- arboretum) 

podlega sukcesywnej degradacji. Zjawisko to dotyczy także opisanego wyżej, historycznego zespołu zabudowy. 

Działania zapobiegające degradacji tego obszaru, obok działań związanych ściśle z techniczną procesu 

rewitalizacji, mają szczególne znaczenie dla ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu. 

 

 

2.5. Charakterystyka negatywnych zjawisk technicznych 

 

Historycznie ukształtowane centrum miasta z rynkiem i jego otoczeniem wypełnia w przeważającym udziale 

wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa z usługami w części jej parterów, o gabarytach nie przekraczających 3 

kondygnacji. Zabudowa w ścisłym centrum miasta jest, w dużym stopniu ze względu na swój wiek, 

zdekapitalizowana i otoczona nieuporządkowanymi pod względem architektonicznym i funkcjonalnym zapleczami 

gospodarczymi. Przeważający udział w zabudowie tego obszaru stanowią budynki komunalne. To odróżnia zespół 

zabudowy starego miasta od pozostałych obszarów zabudowy położonych w miejscowościach gminy, gdzie 

dominuje własność prywatna. 

  

Charakterystykę położonych w obszarze proponowanego obszaru zdegradowanego budynków komunalnych oraz 

budynków zarządzanych przez wspólnoty przedstawia poniższe zestawienie  

 

 

Tabela 1. Budynki komunalne i wspólnot w zabudowie mieszkaniowej 
Lp. Adres Rok budowy Stan techniczny 

1 Prószków, ul. Korfantego 1 1900 bardzo zły 

2 Prószków ul. Zawadzkiego 25   dobry 

. 



 

 

Tabela 2. Budynki w zabudowie mieszkaniowej (wspólnoty mieszkaniowe- współwłasność gminy) 

Lp. Adres Rok budowy Stan techniczny 

1 Prószków, ul. Korfantego 2  1864 średni 

3 Prószków, ul. Zawadzkiego 15  1939 średni 

4 Prószków, ul. Zawadzkiego 23 1939 średni 

5 Prószków, ul. Zawadzkiego 30 1920 dobry 

7 Prószków, ul. Pomologia 9  1939 zły 

8 Prószków, ul. Zawadzkiego 16- 16A 1939 średni 

9 Prószków, ul. Kopernika 2-3-4 1939 dobry 

10 Prószków, ul. Osiedle 3  1939 dobry  

11 Prószków, ul. Osiedle 5 1958 bardzo dobry  

13 Prószków, ul. Zawadzkiego 1a  1920 zły 

 

Wskazane w treści powyższych tabel budynki komunalne lub budynki wspólnot mieszkaniowych stanowiących 

współwłasność gminy znajdują się w przeważającej większości w granicach obszaru zdegradowanego. Jeden z 

nich przy ul. Pomologia 9 wchodzi w skład zabytkowego zespołu zabudowy dawnej Królewskiej Akademii Rolniczej, 

a później Królewskiego Instytutu Pomologicznego. Wymienione budynki, na skutek ograniczonych możliwości 

finansowych podlegają degradacji stanu technicznego. W opisanych powyżej budynkach, prócz nielicznych 

wyjątków, nie funkcjonują rozwiązania techniczne umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, 

w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. 

  
 

3. DELIMITACJA OBSZARU REWITALIZACJI 

 

Zgodnie z przepisami przywołanej na wstępie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji obszar 

obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych 

zjawisk które opisano powyżej obszar, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina 

zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. 

 

W granicach obszaru zdegradowanego negatywne zjawiska opisane w rozdziale 2 niniejszej diagnozy występują 

w różnym natężeniu i są jednocześnie zróżnicowane pod względem zasięgu występowania, dlatego też 

zdefiniowanie całości obszaru zdegradowanego jako obszaru rewitalizacji nie wydaje się uzasadnione. 

 
Analiza danych pozyskanych służących opracowaniu niniejszej diagnozy, a także przeprowadzonych wcześniej 
prac nad sporządzeniem diagnozy stanu zagospodarowania i rozwoju społeczno-gospodarczego m. i gm. 
Prószków, pozwala na wytypowanie w granicach przedmiotowego obszaru zdegradowanego dwóch podobszarów 
rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Są to: 

3) I- Stare Miasto, o powierzchni 7,95 ha- zespół zabudowy otaczającej rynek i plac przed zamkiem w Prószkowie 
(z pominięciem terenów zamku i towarzyszącego mu parku oraz terenów kościoła św. Jerzego i plebanii) - z 
nieuporządkowanym zapleczem gospodarczym tej w znacznym stopniu zdekapitalizowanej zabudowy, w 
części tylko poddanej kompleksowym remontom, z występowaniem tu także niezharmonizowanych z 



 

 

historycznym otoczeniem budynków wielorodzinnych i usługowych oraz urządzonymi w sposób nie 
wykorzystujący właściwie walorów przestrzeni publicznych dwu placów miejskich;  

4) II- Pomologia, o powierzchni 45,30 ha- założenie parku-arboretum Pomologia w Prószkowie, z jego w 
większości nie poddawaną remontom zabudową mieszkalną i usługową i w części nie wykorzystana zgodnie 
z historycznym przeznaczeniem, ze zrujnowanymi obiektami dawnych szklarni i zabudowy gospodarczej, ze 
zdewastowanymi układami komponowanych zespołów zieleni oraz wewnętrznej komunikacji i elementów 
małej architektury.  

 

 

 

 

4. SPIS MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH 

 

1) Bank Danych Lokalnych GUS 2011- 2014. 
2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków, uchwalone uchwałą 

nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18.12.2014 r. 
3) Diagnoza stanu zagospodarowania i rozwoju społeczno-gospodarczego m. i gm. Prószków, Prószków 2016. 
4) Dane udostępnione przez Urząd Miejski w Prószkowie z zakresu: 

a) działalności MOPS, 
b) działalności gospodarczej, 
c) stanu zasobów mienia komunalnego, 
d) innych problemów. 

5) Dane udostępnione przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego z zakresu wydanych w latach 
2011- 2015 decyzji pozwolenia na budowę; 

6) Materiały archiwalne, udostępnione przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i dotyczące 
walorów zabytkowych i historii parku-arboretum Pomologia w Prószkowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RO.0006.138.2014.2016.ORM                Druk nr 149 

Projekt  z dnia 17.05.2016 r. 

 
 

Uchwała Nr ........ 
Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ................ 2016 r. 
w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji  

Gminy Prószków 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 
446 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) Rada 
Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków. 
 

 

     Radca prawny  

 

Eugeniusz Kowaluk 

        

 

 

       Burmistrz 

 

      Róża Malik 

 

 

 

UZASADNIENIE 
Zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) 
rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w 
sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu 
rewitalizacji 
 
Gminny program rewitalizacji będzie prowadzony dla podobszarów rewitalizacji, wyznaczonych w drodze uchwały 
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków. 
 
Obszar zdegradowany cechują w szczególności: wysokie bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, problemy 
edukacyjne, niski kapitał społeczny, niewystarczający poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i 
kulturalnym. 
 
Rewitalizacja, zgodnie z założeniami zawartymi w przepisach przywołanej na wstępie ustawy, jest narzędziem 
naprawczym obszaru zdegradowanego w co najmniej jednej ze sfer: 
1) gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych 

przedsiębiorstw), 
2) środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź środowiska), 



 

 

3) przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę 
techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania 
rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, 
deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych), 

4) technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o 
przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych, umożliwiających 
efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony 
środowiska). 

 
Dążąc do zapobiegania negatywnym zjawiskom ujawnionym w obszarze gminy, w szczególności w granicach 
miasta Prószków,  konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobieżenia procesom 
degradacji. W tym celu uznaje się za niezbędne opracowanie i uchwalenie Gminnego programu rewitalizacji. 
Działania podejmowane przez Gminę, mają przyczynić do poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także wizerunku gminy. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Prószków, umożliwi aplikowanie gminie i innym podmiotom z jej obszaru o środki zewnętrzne na realizację 
zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych. 
 
Procedura opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest wieloetapowa i wymaga 
przeprowadzenia kolejno następujących działań: 
1) Rada Miejska podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji; 
2) Burmistrz, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu 

rewitalizacji, kolejno: 
a) ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji 

na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej 
miejscowości, w prasie lokalnej oraz przez obwieszczenie; 

b) sporządza projekt gminnego programu rewitalizacji; 
c) przeprowadza konsultacje społeczne projektu gminnego programu rewitalizacji; 
d) występuje o zaopiniowanie projektu gminnego programu rewitalizacji: 
e) wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii oraz 

przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt gminnego programu rewitalizacji.    
Skuteczność procesu rewitalizacji będzie zależała od partycypacji społecznej. W związku z tym GPR będzie 
opracowany przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych dzięki 
przeprowadzanym konsultacjom społecznym. 
 

 Burmistrz 

Róża Malik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RO.0006.139.2014.2016.ORM                Druk nr 150 

Projekt  z dnia 17.05.2016 r. 

Uchwała nr…………… 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia……………….. 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 

17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Prószków 

 

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

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 

§ 1. Uchwałę nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w 

sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków 

zmienia się w sposób następujący: 

Skreśla się dotychczasową treść załącznika do uchwały i nadaje mu brzmienie jak w 

załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

     Radca prawny  

 

Eugeniusz Kowaluk 

        

 

 

       Burmistrz 

 

      Róża Malik 

 



 

 

U Z A S A D N I E N I E 
 

Zmiana treści dokumentu jest konieczna w celu uzyskania pozytywnej opinii “Planu  
Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków” przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej W dokumencie wprowadzono niewielkie korekty 
polegające jedynie na zmianie  pojedynczych wartości wskaźników oraz zapisy wynikłe z 
błędów obliczeniowych i pisarskich. 

Opinia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. jest 
niezbędna do pozyskania środków zewnętrznych na refundację kosztów za opracowanie 
Planu a także w celu pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie działań 
wskazanych w PGN. 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne. 

Burmistrz 

Róża Malik 

 

 

 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków znajduje się w osobnym załączniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RO.0006.140.2014.2016.ORM                Druk nr 151 

Projekt  z dnia 17.05.2016 r. 

UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia 25 maja 2016 r. 

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 446 ), 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. 238, poz. 532, poz. 1045 , poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, 

poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830,  poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, 2016 r. poz. 195 )  Rada Miejska  

w  Prószkowie uchwala, co następuje: 

§1 

W uchwale Nr XIII/101/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków 

na rok kalendarzowy 2016 ( Dz. Urz. Woj. Op. z 2015 r. poz. 3234, zm. 2016 poz. 332,  

poz. 919 )  wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, budżetu stanowiącymi załączniki 1 i 2  
do uchwały oraz w zestawieniu planowanych kwot dotacji stanowiącym załącznik nr 6 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  

 

Eugeniusz Kowaluk 

      Skarbnik  

 

Dorota Staniów 

       Burmistrz 

 

      Róża Malik 



 

 

 

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Prószkowie  z 25 maja 2016  r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków na  rok kalendarzowy 

2016 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 17 grudnia 2015 r. – DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA 2016 ROK  

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 339.810,00  zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 339.810,00 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola – o kwotę 337.020,00 zł 

§ 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych)  o kwotę 337.020,00 zł 

Rozdział 80110 Gimnazja – o kwotę 2.790,00 zł 

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów  ( związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
o kwotę 2.790,00 zł 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 17 grudnia 2015 r. – PLAN  WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW  
I ROZDZIAŁÓW  

 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 344.446,00  zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 301.957,00 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola – o kwotę 301.957,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 301.957,00 zł 

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 11.200,00 zł 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – o kwotę 11.200,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 11.200,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 31.289,00 zł 

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 31.289,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 31.289,00 zł 

 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 492.767,00 zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 10.000,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – o kwotę 10.000,00 zł 

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

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 31.484,00 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 10.000,00 zł 

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność – o kwotę 21.484,00 zł 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 21.484,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 354.224,00 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – o kwotę 10.872,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 



 

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.872,00 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola – o kwotę 337.020,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 311.060,00 zł 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 15.000,00 zł 

Dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.960,00 zł 

Rozdział 80110 Gimnazja – o kwotę 6.332,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.542,00 zł 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 2.790,00 zł 

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 40.000,00 zł 

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – o kwotę 40.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Dotacje na zadania bieżące o kwotę 40.000,00 zł 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.059,00 zł 

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – o kwotę 1.059,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.059,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.000,00 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 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 40.000,00 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność – o kwotę 40.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 40.000,00 zł 

Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 6.000,00 zł 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – o kwotę 6.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 6.000,00 zł 

 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 191.489,00  zł 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 16.000,00 zł 

Rozdział 01008 Melioracje wodne – o kwotę 6.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 6.000,00 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność – o kwotę 10.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 78.000,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – o kwotę 78.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 78.000,00 zł 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 8.000,00 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – o kwotę 8.000,00 zł 



 

 

Wydatki majątkowe o kwotę 8.000,00 zł 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 11.200,00 zł 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – o kwotę 11.200,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki majątkowe  o kwotę 11.200,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.000,00 zł 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – o kwotę 2.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 76.289,00 zł 

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 31.289,00 zł 

§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 31.289,00 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność – o kwotę 45.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 45.000,00 zł 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 6 do Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 17 grudnia 2015 r. – ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 
PRÓSZKÓW NA ROK 2016. 
 
W dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych : 
- w dotacjach podmiotowych zmniejsza się plan lp. 4 Dział  921 Rozdział 92109 podmiot dotowany Ośrodek Kultury 
i Sportu w Prószkowie o kwotę 31.289,00 zł. Plan po zmianie 1.073.911,00 zł 
dodaje się : Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Plan 31.289,00 zł 

W dotacjach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

- w dotacjach podmiotowych zwiększa się plan lp. 1 Dział  801 Rozdział 80104 Dotacja podmiotowa na realizacje 
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 10.960,00 zł. Plan po zmianie 155.580,00 zł 
 
- w dotacjach celowych zwiększa się plan lp. 2 Dział  851 Rozdział 85117 Dotacja celowa  na realizacje zadań w 
zakresie świadczenia usług z opieki społecznej o kwotę 40.000,00 zł. Plan po zmianie 150.000,00 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 109 000 109 000   

  01008 Melioracje wodne 68 000 68 000   

  01095 Pozostała działalność 41 000 41 000   

600   Transport i łączność 1 852 000 1 852 000   

  60016 Drogi publiczne gminne 1 828 000 1 828 000   

  60017 Drogi wewnętrzne 24 000 24 000   

750   Administracja publiczna 23 000 23 000   

  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 23 000 23 000   

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

436 388 436 388   

  75412 Ochotnicze straże pożarne 436 388 436 388   

851   Ochrona zdrowia 11 200 11 200   

  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11 200 11 200   

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

648 475 148 475 500 000 

  90001 Gospodarka  ściekowa i ochrona wód 500 000   500 000 

  90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 137 475 137 475   

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 11 000 11 000   

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 076 289 1 031 289   

  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 031 289 1 031 289   

  92195 Pozostała działalność 45 000 45 000   

 WYDATKI MAJ ĄTKOWE OGÓŁEM 4 156 352 3 611 352 500 000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr …  Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 w 
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016 

 
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ  

na 2016 rok 
     

     

Lp. Nazwa zadania - lokalizacja 
Koszt zadania 
pozostały do 

realizacji 
Nakłady w 2016 roku Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 109 000,00 109 000,00   

  Dział 010 rozdz. 01008 68 000,00 68 000,00   

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

40 000,00 40 000,00   

2 
Budowa studni chłonnej w Zimnicach 
Małych 

11 000,00 11 000,00   

3 
Budowa studni chłonnej w Zimnicach 
Wielkich 

11 000,00 11 000,00   

4 Zakup programu GISON - melioracje, rowy 6 000,00 6 000,00   

  Dział 010 rozdz. 01095 41 000,00 41 000,00   

1 
Budowa sieci wodociągowej ul. Leśna w 
Winowie 

41 000,00 41 000,00   

II. TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ 1 852 000,00 1 852 000,00   

  Dział 600 rozdz. 60016 1 828 000,00 1 828 000,00   

1 
Przebudowa ul. Zielonej w Prószkowie - 
projekt techniczny 

65 000,00 65 000,00 kontynuacja 
zadania 

2 
Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej i 
Słonecznej w Prószkowie  

1 630 000,00 1 630 000,00   

3 
Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w 
Górkach - nabycie gruntów 

80 000,00 80 000,00 kontynuacja 
zadania 

4 
Przebudowa drogi gminnej 104881 O ul. 
Wolności w Źlinicach wraz z odwodnieniem 
i oświetleniem 

30 000,00 30 000,00   

5 Zakup oprogramowania GISON - drogi 23 000,00 23 000,00   

  Dział 600 rozdz. 60017 24 000,00 24 000,00   

1 
Przebudowa ulicy Górka w Zimnicach 
Małych - projekt techniczny 

24 000,00 24 000,00 kontyunacja 
zadania 

III. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 23 000,00 23 000,00   

  Dział 750 rozdz.75023 23 000,00 23 000,00   

1 Zakup serwera  23 000,00 23 000,00   

IV. 
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

436 388,00 436 388,00   



 

 

  Dział 754 rozdz.75412 436 388,00 436 388,00   

1 Przebudowa strażnicy w Chrząszczycach 286 000,00 286 000,00   

2 
Termomodernizacja dachu i elewacji z 
wymianą stolarki okiennej i bramy w OSP 
Złotniki 

124 388,00 124 388,00   

3 Zakup samochodu pożarniczego 10 000,00 10 000,00   

4. Zakup syreny alarmowej 8 000,00 8 000,00   

5. 
Zakup aparatów powietrznych z 
sygnalizatorami bezruchu 

8 000,00 8 000,00 
  

V. Ochrona zdrowia 11 200,00 11 200,00   

  Dział 851 rozdz. 85154 11 200,00 11 200,00   

1 Zakup urządzeń siłowych 11 200,00 11 200,00   

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA 1 656 475,00 648 475,00   

  Dział 900 rozdz. 90001 1 466 000,00 500 000,00   

1 Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o 1 466 000,00 500 000,00   

  Dział 900 rozdz. 90008 179 475,00 137 475,00   

1 
Bioróżnorodność opolszczyzny - skarbem 
dziedzictwa przyrodniczego 

179 475,00 137 475,00 dotacja dla 
województwa 

  Dział 900 rozdz. 90015 11 000,00 11 000,00   

1 
Budowa oświetlenia ulicznego w 
Boguszycach ul. Nowa oraz w Żlinicach ul. 
Polna- projekt techniczny 

6 500,00 6 500,00   

2 
Budowa oświetlenia ulicznego w drodze 
gminnej ul. Słoneczna w Nowej Kuźni - 
projekt techniczny 

4 500,00 4 500,00   

VII. 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

2 076 289,00 1 076 289,00   

  Dział 921 rozdz. 92109 2 031 289,00 1 031 289,00   

1 
Zwiększenie efektywności energetycznej 
budynku Ośrodka Kultury i Sportu w 
Prószkowie przy ul Daszyńskiego 6 

2 000 000,00 1 000 000,00   

2 Zakup kosiarki samojezdnej 31 289,00 31 289,00 dotacja 
celowa 

  Dział 921 rozdz. 92195 45 000,00 45 000,00   

1 Budowa wiaty w Zimnicach Wielkich 30 000,00 30 000,00   

2 
Zakup urządzeń siłowych na plac zabaw w 
Chrząszczycach 

15 000,00 15 000,00   

  RAZEM 6 164 352,00 4 156 352,00   

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 

Zwiększa się budżet po stronie: 

Dochodów bieżących o kwotę 339.810,00 zł  

Dz. 801   Rozdz. 80104 na kwotę 337.020,00 zł – dotacja celowa do zadań własnych w zakresie wychowania 
przedszkolnego 

Dz.  801 Rozdz. 80110 na kwotę 2.790,00 zł – środki dofinansowanie zadania w ramach współpracy polsko-
niemieckiej 

Zmniejsza się budżet po stronie: 

Wydatków bieżących o kwotę 344.446,00 zł 

Dz. 801  Rozdz. 80104 na kwotę 301.957,00 zł na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych 

Dz. 851 Rozdz. 85154 na kwotę 11.200,00 zł przesunięcie środków na wydatki majątkowe na realizację zadania  

  „Zakup urządzeń siłowych” 

Dz. 921 Rozdz. 92109 na kwotę 31.289,00 zł przesunięcie środków na wydatki majątkowe na realizację zadania   

„Zakup kosiarki samojezdnej” ( zmniejszono dotacji podmiotową  

i wprowadzono dotację celową) 

Zwiększa się budżet po stronie: 

Wydatków bieżących o kwotę 55.159,00 zł 

Dz. 600   Rozdz. 60016  na kwotę  10.000,00 zł na zadania statutowe – remonty dróg 

Dz. 750  Rozdz. 75023 na kwotę 10.000,00 zł na zadania statutowe 

 Rozdz. 75095 na kwotę 21.484,00 zł na zadania statutowe 

Dz. 801 Rozdz. 80101 na kwotę 10.872,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

Rozdz. 80104 na kwotę 337.020,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zadania statutowe 
oraz dotacje na zadania bieżące dla Niepublicznego przedszkola Żabka 

 Rozdz. 80110 na kwotę 6.332,00 zł  z czego : 

3.542,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  

2.790,00 na zadania statutowe w związku realizacja projektu w ramach 
współpracy polsko-niemieckiej 

Dz. 851 Rozdz. 85117 na kwotę 40.000,00 zł. na realizację zadań pożytku publicznego 

Dz. 854 Rozdz. 85401 na kwotę 1.059,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

Dz. 900  Rozdz. 90095 na kwotę 10.000,00 zł – na zadania statutowe ( ochrona zwierząt) 

Dz. 921  Rozdz. 92195 na kwotę 40.000,00 zł - na zadania  statutowe ( realizacja zadań sołeckich) 

Dz. 926 Rozdz. 92601 na kwotę 6.000,00 zł – na zadania statutowe  

Zwiększa się budżet po stronie: 

Wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł 

Dz. 010  Rozdz. 01008 na kwotę  6.000,00 zł - Zakup programu GISON – melioracje, rowy 

Rozdz. 01095 na kwotę  10.000,00 zł – zwiększenie wartości inwestycji „Budowa sieci wodociągowej ul. 
Leśna w Winowie” . Wartość inwestycji po zwiększeniu 41.000,00 zł 

Dz. 600 Rozdz. 60016 na kwotę 78.000,00 zł z czego: 



 

 

25.000,00 zł – zwiększenie wartości inwestycji „ Przebudowa ul. Zielonej  
w Prószkowie” . Wartość inwestycji po zwiększeniu 65.000,00 zł 

30.000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej 104881 O ul Wolności w Źlinicach z 
odwodnieniem i oświetleniem  

23.000,00 zł – Zakup programu GISON drogi 

Dz. 754 Rozdz. 75412 na kwotę  8.000,00 zł – Zakup aparatów powietrznych oraz sygnalizatorów bezruchu na 
OSP Złotniki 

Dz. 900 Rozdz. 90015 na kwotę  2.000,00 zł – Zwiększenie wartości inwestycji „Projekt techniczny budowy 
oświetlenia ulicznego w Boguszycach ul. Nowa oraz w Źlinicach ul. Polna” 

 w związku ze zwiększeniem zadania o ul. Polną w Źlinicach 

Dz. 921 Rozdz. 92195 na kwotę  45.000,00 zł z czego: 

 30.000,00 zł – „Budowa wiaty w Zimnicach Wielkich” 

 15.000,00 zł – „Zakup urządzeń siłowych na plac zabaw w Chrząszczycach” 

  

 

Sporządziła: Dorota Staniów                        Prószków, 17-05-2016 r. 

 

 Burmistrz 

Róża Malik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RO.0006.141.2014.2016.ORM                Druk nr 152 

Projekt  z dnia 17.05.2016 r. 

UCHWAŁA NR   
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 25 maja 2016 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, poz.1513, 
poz.1845, poz.2150, poz.1045, poz.1189, poz.1269, poz.1830, poz.1890, z 2016 r. poz.195) Rada 
Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 
      

§ 1 
 
W uchwale Nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie w 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian w: 

1. Wieloletniej  Prognozie  Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2019 
stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. 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  

 

Eugeniusz Kowaluk 

      Skarbnik  

 

Dorota Staniów 

       Burmistrz 

 

      Róża Malik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR  

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

 
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2019 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian: 
W roku 2016  

1) Zwiększa się dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 339.810,00 zł, z tego dochody bieżące 
(kolumna 1.1) o kwotę 339.810,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 
bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę 339.810,00 zł 

2)  Zwiększa się wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 339.810,00 zł, z tego wydatki bieżące 
(kolumna 2.1) o kwotę 148.321,00 i wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 191.489,00 zł  

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

1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) o kwotę 
24.576,00 zł 

2) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 
(kolumna 11.2) o kwotę 10.000,00 zł 

3) Wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 25.000,00 zł 
4) Nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 166.489,00 zł. 

zmniejszono: 
5) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 13.000,00 

zł, z tego majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 13.000,00 zł 
 
W wykazie przedsięwzięć do WPF (zał. nr 2) zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2016 oraz 
limit zobowiązań o kwotę 13.000,00 zł na zadaniu pn. WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY UL.ZIELONEJ W PRÓSZKOWIE – powodem 
korekty jest realizacja tej części zadania w roku bieżącym na podstawie odrębnej umowy. 

 
Sporządziła: Ewa Miążek 
 

 Burmistrz 

Róża Malik 

 

 
Tabele WPF znajdują się w osobnym załączniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RO.0057.3.2016.ORM                                Prószków, 17.05.2016 r. 

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE 

ZA OKRES OD 24.03.2016 r. DO DNIA 17.05.2016 r.  

1. Zlecono i zrealizowano wyrównanie ul. Sportowej  (dwa odcinki) w Prószkowie.  

2. Zlecono i wykonano naprawę oświetlenia w Nowej Kuźni i Chrząszczycach 

3. Zlecono rozbiórkę starego ogrodzenia murowanego i w to miejsce  wykonano fundament pod  

ogrodzenie  murowane w obrębie  cmentarza w Górkach 

4. Wykonano mapę do celów projektowych dot. oświetlenia ul. Nowej w Boguszycach. 

5. Zlecono i wykonano przegląd techniczny placów zabaw na terenie gm. Prószków. 

6. Wykonano remont kapliczki w Nowej Kuźni przy ul. Szkolnej.  

7. Zlecono i zakupiono tłuczeń do Przysieczy. 

8.  Naprawiono odcinki dróg gminnych w Winowie, Przysieczy, Prószkowie, Źlinicach.  

9. Zlecono i wykonano montaż żaluzji w budynku świetlicy w Nowej Kuźni. 

10. Wykonano projekt zmiany organizacji ruchu dot. progów zwalniających w Nowej Kuźni ( próg 

wyspowy) , w realizacji projekt  wprowadzenia strefy zamieszkania ul. Chmielowa w Zimnicach 

Małych.  

11. Zamówiono  i zakupiono 40 m2 kostki brukowej na chodnik do Prószkowa ul. Osiedle ( wł. 

posesji nr 18 ułoży ją we własnym zakresie) 

12. Zlecono wykonanie drewnianej tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa w Złotnikach. 

13. Zlecono wykonanie parkingu z kostki brukowej i montażem ogrodzenia z przęseł metalowych  

w Górkach  

14. Zlecono naprawę cząstkową dróg gminnych  ( łatanie dziur w nawierzchniach asfaltowych).  

15. Wykonanie nowej dwustronnej tablicy – „witacza’ do Zimnic Małych. 

16. Zlecono wykonanie nowych w miejsce zniszczonych i uszkodzonych oraz brakujących tablic z 

nazwami ulic. 

17. Obsługa sołectw w zakresie zamawiania i zakupów materiałów budowlanych , 

eksploatacyjnych , paliw w celu utrzymywania terenów zielonych wiejskich. 

18. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia drogowego i 

obiektów gminnych pod względem zasilania w energię elektryczną 

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

obsługą klientów Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

20. Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego pn.: 

„Budowa przepustu drogowego na cieku Prószkówka przy ul. Rudnickiej w Prószkowie” – 

ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Zielonej w Prószkowie”.  

Wykonawca: Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. Z o.o.  z siedzibą w Czarnowąsach. 

21. Podpisano umowę na wykonanie kontroli systemów ogrzewania w obiektach podległych 

Gminie Prószków zgodnie z wytycznymi ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. 

Wykonawca: Mateusz Pietrukaniec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SAN-WENT 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe. 

22. Podpisano umowę na wykonanie roboty budowlanej pn.: „Termomodernizacja dachu i 

elewacji z wymianą stolarki okiennej i bramy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach”. 

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie. 



 

 

23.  Podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Termomodernizacja 
dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej i bramy w Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Złotnikach”. 
Zleceniobiorca: Jan Czech prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Nadzór 
Ogólnobudowlany z Projektowaniem. 

24. Podpisano umowę na wykonanie /opracowanie/ Gminnego Programu Rewitalizacji. 
Wykonawca: Juliusz Korzeń prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Juliusz Korzeń. 
Urbanista.  

25. Zlecono projekt studni chłonnych w Zimnicach Małych i Zimnicach Wielkich. 
26. Wykonano wycinkę drzew w Nowej Kuźni, na terenie cmentarza w Górkach, na terenie 

przedszkola w Zimnicach Małych, na terenie wsi Chrząszczyce, na terenie wsi Złotniki (rejon 
pomnika ofiar II wojny światowej), na terenie wsi Folwark (pomnik żołnierzy radzieckich). 

27. Podpisano 9 umów na wynajęcie sal wiejskich, będących własnością Gminy Prószków. 
28. Wykazano do sprzedaży: 
a/ działkę niezabudowaną oznaczoną numerem 688 o pow. 0,0400 ha z ark.m. 6, obręb Prószków, 

gm. Prószków, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1O/00076362/3. Uchwała Rady Miejskiej w 
Prószkowie Nr XV/112/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 
nieruchomości gruntowej. Tryb bezprzetargowy. Roczny czynsz dzierżawny w wysokości 100,00 
zł + VAT. Okres dzierżawy – 3 lata; 

b/ pomieszczenie garażowe o powierzchni użytkowej 20,39 m2, na działce oznaczonej numerem 
654 z ark.m. 6, obręb Prószków, gm. Prószków, zapisaną w księdze wieczystej nr 
OP1O/00100464/6. Uchwała Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 z dnia 06 
października 2014 r. Tryb bezprzetargowy. Miesięczny czynsz najmu w wysokości 99,30 zł + VAT. 
Okres dzierżawy – 3 lata. 

29. Wykazano do sprzedaży: 
a/ działki niezabudowane oznaczone numerami: 253/1 o pow. 0,2455 ha i 344 o pow. 0,2595 z 

ark.m. 1, obręb Zimnice Małe, gm. Prószków, zapisane w księdze wieczystej nr 
OP1O/00076761/0. Uchwała Nr XLIV/348/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 06 
października 2014 r. Tryb bezprzetargowy, na polepszenie zagospodarowania nieruchomości 
sąsiedniej. Cena nieruchomości: 13.938,00 zł + obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT; 

b/ działki niezabudowane oznaczone numerami: 665/2 o pow. 0, 4674 ha, 666 o pow. 0,0519 ha i 
673 o pow. 0,0364 z ark.m. 2, obręb Zimnice Małe, gm. Prószków, zapisane w księdze wieczystej 
nr OP1O/00076761/0. Uchwała Nr XLIV/348/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 06 
października 2014 r. Tryb bezprzetargowy, na polepszenie zagospodarowania nieruchomości 
sąsiedniej. Cena nieruchomości: 15.337,00 zł + obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT. 

30. Ogłoszone przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa strażnicy w Chrząszczycach”. 

31. W okresie od stycznia do maja zlecono przeprowadzenie inwentaryzacji lokali mieszkalnych     

      wraz z pomieszczeniami przynależnymi należącymi do gminy.  

32. Dokonano następujących zmian w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności gospodarczej   
przyjęto 11 wniosek o założenie działalności gospodarczej,  dokonano 24 zmian w CEIDG, 
dokonano 14 zawieszeń i wznowień działalności gospodarczej oraz dokonano 6 likwidacji 
działalności gospodarczej.    

 Burmistrz 

Róża Malik 

 


