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Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie 
ul. Daszyńskiego 6 

21 czerwiec 2016 r., godz. 10.00 
 

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

1) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków (druk nr 
154), 

2) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Prószków 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za 
te usługi (druk nr 155), 

3) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016 (druk nr 156), 
4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 157). 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 158). 
6. Uchwała nr XV/133/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie 

wyrażenia sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu 
powiększenie terytorium Opola. 

7. Uchwała nr XIX/136/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 kwietnia 2016 r. w  
sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Lubsza do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady 
Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych 
zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w 
przedszkolach”. 

8. Uchwała nr XXII/139/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w 
sprawie wystąpienia przez Radę Miejską w Ozimku z apelem do Pani Beaty Szydło 
Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej 
w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym, w 
związku z wprowadzeniem zmian w systemie oświaty, dotyczących pozostawienia 
dzieci sześcioletnich w przedszkolach. 

9. Uchwała nr XXIII/145/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2016 r. w  
sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców 
Wojennych w Łambinowicach – Opolu”. 

10. Uchwała nr XX/161/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 maja 2016 r. w  
sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Głubczycach do Pani Beaty Szydło 
Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej 
w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym 
wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających 
rok dłu żej w przedszkolach”. 

11. Dyskusja i wolne wnioski. 
12. Zakończenie obrad.  



 

 
RO.0006.142.2016.ORM 

Druk nr  154 

Projekt  z dnia 13.06.2016 r. 
 

UCHWAŁA Nr ……………….  
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE  

z dnia ………………… 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków 

Na podstawie art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku 
z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87) Rada Miejska w Prószkowie po uzyskaniu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu uchwala co następuje: 

§  1. 

Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prószków", w następującym 
brzmieniu: 

"Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prószków” 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 2. 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prószków. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

§ 3. 

1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 

2. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na 
odpady, należy poddać sortowaniu w celu rozdzielenia poszczególnych rodzajów odpadów: 

1) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

2) zużytych baterii i akumulatorów, 

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne 

6) zużytych opon, 



 

7) odpadów zielonych, 

8) papieru, 

9) szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego, 

10) tworzyw sztucznych, 

11) opakowań wielomateriałowych, 

12) metali, 

13) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających 
biodegradacji. 

3. W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach na odpady. 

4. Wyselekcjonowane rodzaje odpadów komunalnych, odbierane przez przedsiębiorcę prowadzącego 
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych wyłonionego przez gminę w drodze przetargu 
nadające się do odzysku takie jak: papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metale 
należy umieszczać odrębnie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach umieszczonych na terenie 
nieruchomości oraz w workach w zakresie świadczenia usług dodatkowych lub dostarczyć własnym 
środkiem transportu do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

5. Wyselekcjonowane rodzaje odpadów komunalnych, odbierane przez przedsiębiorcę prowadzącego 
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych wyłonionego przez gminę w drodze przetargu 
nadające się do odzysku takie jak: szkło kolorowe i bezbarwne, należy dostarczać do ogólnodostępnych 
pojemników umieszczonych w miejscowościach na terenie gminy lub dostarczyć własnym środkiem 
transportu do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

6. Meble i odpady wielkogabarytowe, właściciel nieruchomości gromadzi odrębnie i dostarcza do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych własnym środkiem transportu w ilości 100 kg na rok 
kalendarzowy od nieruchomości. Meble i odpady wielkogabarytowe będą odbierane z terenu 
nieruchomości podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 
przedsiębiorcę prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych wyłonionego przez 
gminę w drodze przetargu. 

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne właściciel nieruchomości gromadzi 
odrębnie w workach big bag lub kontenerach w zakresie świadczenia usług dodatkowych. Odpady 
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne właściciel nieruchomości może dostarczyć 
własnym środkiem transportu w ilości do 100 kg od nieruchomości w roku kalendarzowym, do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

8. Chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin) właściciel nieruchomości zwraca 
sprzedającemu produkt lub dostarcza do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych własnym 
środkiem transportu. 

9. Zużyte opony w ilości 4 sztuki od nieruchomości w roku kalendarzowym, właściciel nieruchomości 
dostarcza do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych własnym środkiem transportu. 

10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciel nieruchomości usuwa z nieruchomości poprzez 
oddanie podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt (np. sprzedawcy detalicznemu) lub podczas zbiórki 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzed terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem 
ustalonym przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
wyłonionego przez gminę w drodze przetargu lub dostarcza do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych własnym środkiem transportu. 



 

11. Zużyte baterie właściciel nieruchomości przekazuje placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż 
detaliczną baterii lub dostarcza do specjalnego pojemnika w Urzędzie Miejskim w Prószkowie własnym 
środkiem transportu, bądź dostarcza do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych własnym 
środkiem transportu. 

12. Zużyte akumulatory właściciel nieruchomości przekazuje placówkom handlowym prowadzącym 
sprzedaż detaliczną lub dostarcza do punktu selektywnej zbiórki odpadów własnym środkiem transportu. 

13. Przeterminowane leki właściciel nieruchomości przekazuje do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych własnym środkiem transportu lub do aptek prowadzących zbiórkę przeterminowanych 
lekarstw. 

14. Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji mogą być 
poddawane procesowi kompostowania w przydomowych kompostowniach, w celu uzyskania kompostu na 
potrzeby własne. Właściciel nieruchomości może dostarczyć je również do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych własnym środkiem transportu. 

15. Odpady zielone mogą być poddawane procesowi kompostowania w przydomowych kompostowniach, 
w celu uzyskania kompostu na potrzeby własne lub właściciel nieruchomości może dostarczyć je do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych własnym środkiem transportu w ilości do 100 kg od 
nieruchomości w roku kalendarzowym. 

§ 4. 

1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż ulicy mają obowiązek niezwłocznie po zaprzestaniu 
opadów uprzątnąć błoto, śnieg oraz lód z powierzchni chodników oraz innych części nieruchomości 
służących do użytku publicznego, niestanowiących pasa jezdni, położonych wzdłuż nieruchomości. 
Obowiązek ten powinien być realizowany poprzez: 

1) odgarnięcie błota, śniegu, lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów; 

2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym materiały 
użyte do tych celów należy uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania nawisów śnieżnych i sopli z okapów, rynien i 
innych części budynków, które są zlokalizowane nad ciągami komunikacyjnymi służącymi do użytku 
publicznego. 

§ 5. 

1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, dozwolone 
jest wyłącznie na terenie nieruchomości, w miejscu utwardzonym i skanalizowanym, w sposób 
gwarantujący po myciu i naprawie zebranie wody i odpadów w szczelnych zbiornikach zabezpieczających 
te odpady przed ich przedostaniem się do gruntu i wód. 

2. Zabrania się wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 w miejscach publicznych. 

3. Pochodzące z mycia i naprawy pojazdów samochodowych odpady należy oddać wyspecjalizowanym 
podmiotom. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników, worków i kontenerów przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych a także warunki 

rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym. 



 

§ 6. 

Do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości oraz na drogach publicznych przeznacza 
się pojemniki, kontenery i kosze na odpady oraz worki. 

§ 7. 

1. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą znormalizowane pojemniki o 
minimalnej pojemności 120 l. oraz dodatkowo worki o pojemności 120 l, kontenery o minimalnej 
pojemności 1,5 m3 i worki big- bag o minimalnej pojemności 1 m3. 

2. Do gromadzenia szkła służą kontenery o pojemności od 1,5 m3 do 2,5 m3 ustawione w miejscach 
ogólnodostępnych na terenie Gminy Prószków. 

3. Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych przeznaczone są kosze uliczne o 
minimalnej pojemności 15 l. 

§ 8. 

 1. W przypadku lokali gastronomicznych oraz lokali handlowych wymagane jest ustawienie na zewnątrz, 
poza lokalem, co najmniej jednego kosza na odpady o pojemności 35l. 

2. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach lub w w workach wyłącznie do tego 
celu przeznaczonych o ujednoliconych kolorach lub właściwie opisanych zgodnie z rodzajami odpadów, 
które są w danym pojemniku gromadzone: 

a) pojemnik zielony lub napis "szkło kolorowe" - na pojemniku typu "dzwon" do gromadzenia szkła 
kolorowego, 

b) pojemnik biały lub napis "szkło bezbarwne " - na pojemniku typu "dzwon" do gromadzenia szkła 
bezbarwnego, 

c) pojemnik czarny z żółtą klapą lub napis "odpady opakowaniowe" - na pojemniku do gromadzenia 
papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, 

d) worek wydany przez Urząd Miejski oznaczony nazwą przedsiębiorcy prowadzącego działalność w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych wyłonionego przez gminę w drodze przetargu do 
gromadzenia papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych jako usługa 
dodatkowa 

e) pojemnik czarny lub napis "odpady zmieszane" na pojemniku do gromadzenia odpadów 
pozostałych po segregacji odpadów komunalnych 

f) worek wydany przez Urząd Miejski oznaczony nazwą przedsiębiorcy prowadzącego działalność w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych wyłonionego przez gminę w drodze przetargu do 
gromadzenia odpadów pozostałych po segregacji odpadów komunalnych jako usługa dodatkowa 

3. W przypadku opisywania pojemników, napisy na pojemnikach należy sporządzić wielkimi, 
drukowanymi literami o wysokości minimum 10 cm i umieścić na przedniej, zewnętrznej części pojemnika 
(nie na klapie). 

§ 9. 

1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne powinny być zbierane do pojemników lub 
kontenerów estetycznych i szczelnych oraz worków, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej. 



 

2. Pojemniki, kontenery oraz worki na odpady komunalne należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych 
dla użytkowników i pracowników prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów oraz w sposób 
nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. 

3. Zasady usytuowania pojemników, kontenerów oraz worków na odpady są uregulowane w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

4. Przynajmniej raz na kwartał pojemniki na odpady komunalne należy umyć i zdezynfekować. Mycia 
pojemników należy dokonać na utwardzonej powierzchni a powstające ścieki należy odprowadzić do 
kanalizacji lub zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z obszaru 
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 10. 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości 
przez umieszczanie odpadów w pojemnikach, pojemnikach ogólnodostępnych, workach, kontenerach lub 
workach big bag lub dostarczanie własnym środkiem transportu do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. 

2. Odpady powstałe po segregacji odpadów komunalnych oraz odpady komunalne zbierane w sposób 
selektywny obejmujące następujące rodzaje odpadów: papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania 
wielomateriałowe, umieszczane w pojemnikach oraz workach odbierane będą z terenów nieruchomości 
przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z 
ustalonym harmonogramem. 

3. Kontenery i worki "big bag" na odpady budowlane oraz rozbiórkowe będą usuwane z obszaru 
nieruchomości w terminie uzgodnionym indywidualnie przez właściciela nieruchomości z gminą Prószków 

4. Odpady powstałe po segregacji odpadów komunalnych, powinny być usuwane z obszaru nieruchomości 
systematycznie zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z prowadzącym działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. 

5. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące następujące rodzaje odpadów: papier, 
tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, powinny być usuwane z obszaru 
nieruchomości systematycznie zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z prowadzącym działalność w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu 

6. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące następujące rodzaje odpadów: szkło 
kolorowe i bezbarwne, powinny być usuwane z miejsc ogólnodostępnych na terenie gminy Prószków 
zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiącu 

7. Odpady komunalne ze strażnic straży pożarnej oraz świetlic wiejskich powinny być usuwane nie rzadziej 
niż raz na dwa miesiące. 

8. Odpady komunalne z cmentarzy powinny być usuwane nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. 

9. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości ze zbiornika bezodpływowego z 
częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi: 



 

a) wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, 

b) zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, 

c) zanieczyszczenie sąsiednich nieruchomości, 

d) wydobywanie się przykrego zapachu, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 

10. Nieczystości ciekłe z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być usuwane zgodnie z instrukcją 
dla danej przydomowej oczyszczalni. 

§ 11. 

Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki, kontenery oraz worki przeznaczone do 
zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich 
wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd. 

§ 12. 

Właściciel nieruchomości obowiązany jest zgłosić w formie oświadczenia Burmistrzowi Prószkowa fakt 
posiadania i korzystania ze zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

§ 13. 

Podejmowane działania będą miały na celu: 

1) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez 
składowanie, 

2) zwiększenie poziomu odzysku i przygotowania do ponownego użycia następujących rodzajów odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących odpady komunalne, 

3) eliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów. 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 

użytku. 

§ 14. 

1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy zobowiązane są trzymać je na terenie swojej 
nieruchomości lub w odpowiednich kojcach. Ogrodzenie wokół nieruchomości nie może umożliwiać 
zwierzęciu przedostanie się poza nie. 

3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania nad nimi właściwej 
opieki, w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu 
zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób umożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z 
terenu posesji. 



 

4. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania zwierząt we właściwych warunkach 
sanitarnych tj. w sposób nie stwarzający uciążliwości dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub 
nieruchomościach. 

5. Właściciel nieruchomości, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia 
lub życia ludzi ma obowiązek oznaczyć tabliczką ostrzegawczą bramę lub furtkę wejściową na teren 
ogrodzonej posesji. 

6. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane wyłącznie na smyczy, a psy rasy 
uznawanej za agresywną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zabrania się wprowadzania zwierząt do 
obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt. Zakaz ten nie 
dotyczy psów - przewodników osób niepełnosprawnych. 

7. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 
spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych. 

8. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do odpowiedniego zakładu utylizacji. 

 

Rozdział 7. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach. 

§ 15. 

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na 
prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa rolnego. 

2. Chów drobiu oraz królików może się odbywać wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami 
wolnostojącymi. 

3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany do: 

a) nie powodowania uciążliwości dla osób trzecich takich jak, hałas, odory oraz wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczenia. 

b) zabezpieczenia nieruchomości przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie 

c) usuwania odchodów zwierzęcych pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach 
publicznych. 

Rozdział 8. 

Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

§ 16. 

1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku są nieruchomości zajęte pod 
skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe oraz związane z produkcją, handlem i magazynowaniem 
artykułów spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych. 

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich maja obowiązek deratyzacji pomieszczeń, w których 
prowadzona jest hodowla zwierząt. 

3. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do 
przeprowadzenia deratyzacji na terenie nieruchomości. 



 

4. Ustala się terminy prowadzenia deratyzacji: 

1) w okresie wiosennym od 1 do 31 marca, 

2) w okresie jesiennym od 1 do 31 października.. 

§  17. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§  18. 

 Traci moc uchwała Nr XLI/329/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z 4 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2014.1804). 

§  19. 

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

§  20. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 
 
 
                Radca prawny               Zastępca Burmistrza  
Dorota Staniów                 Eugeniusz Kowaluk       Anna Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie: 
 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. 2016, poz. 250 z późn. zm), Rada Gminy , po zasięgnięciu opinii państwowego 
inspektora sanitarnego, uchwala regulamin czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej 
„regulaminem”; regulamin jest aktem prawa miejscowego. Regulamin określa szczegółowe zasady 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.  

W związku z nowelizacją z dnia 28 listopada 2014 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, akty prawa miejscowego wydane na podstawie poprzednich przepisów zachowują moc nie dłużej 
niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie zmienionej ustawy tj. do dnia 31.07.2016 r. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.  
 
 

Zastępca Burmistrza  
Dorota Staniów                                   Anna Wójcik 
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Druk nr  155 

Projekt  z dnia 13.06.2016 r. 

 
 

UCHWAŁA NR …………… 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ……………. 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Prószków w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu 

ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2016 r., poz.250 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 11 ustawy z dnia 28 
listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2015 r., poz.87) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Gmina Prószków świadczy dodatkowe usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości dodatkową opłatę. 

§ 2.  

Określa się następujące rodzaje usług dodatkowych świadczonych przez gminę Prószków: 

1) odbiór i zagospodarowanie pozostałości po segregacji odpadów komunalnych „odpady zmieszane”; 

2) odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych tj.: papier, opakowania wielomateriałowe, 
tworzywa sztuczne, metale; 

3) odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i  rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. 

§ 3.  

Ustala się cenę maksymalną za odbiór i zagospodarowanie: 

1) worka foliowego 120 l z odpadami komunalnymi pozostałości po segregacji odpadów komunalnych „odpady 
zmieszane” w wysokości 14,50 złotych; 

2) worka foliowego 120 l z segregowanymi odpadami komunalnych tj.: papier, opakowania wielomateriałowe, 
tworzywa sztuczne, metale w wysokości 9,80 złotych; 

3) jednorazowy wywóz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (cena 
uwzględnia również dostarczenie i udostępnienie worka/kontenera): 

a) worek big- bag (pojemność 1 m3) – 185,00 złotych, 

b) kontener (pojemność 1,7 m3) – 300,50 złotych. 

§ 4.  

1. Sposób świadczenia usług dodatkowych: właściciel nieruchomości w razie korzystania z usług dodatkowych, 
po uiszczeniu na rzecz Urzędu Miejskiego w Prószkowie opłaty otrzyma: 

1) worki do zbierania odpadów pozostałych po segregacji odpadów komunalnych; 

2) worki do zbierania segregowanych odpadów komunalnych tj.: papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa 
sztuczne, metale; 



 

3) worek big bag do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne; 

4) kontener do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. 

2. Dodatkowy odbiór z terenu nieruchomości: 

1) segregowanych odpadów komunalnych tj. papieru, opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych, metali; 

2) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych „odpady zmieszane”; 

3) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne; następuje po zgłoszeniu 
Burmistrzowi Prószkowa zamówienia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Prószków w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów . Zgłoszenia 
dokonuje właściciel nieruchomości z uwagi na fakt, że wyposażenie nieruchomości w worek, worek big bag 
i kontener do gromadzenia odpadów nie jest obowiązkowe. 

§ 5.  

W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do worków, dla pracowników 
podmiotu odbierającego odpady komunalne, wystawiając worki przed wejściem na teren nieruchomości. 

§ 6.  

Usługi dodatkowe świadczone są w terminach, pokrywających się z harmonogramem wywozu odpadów, 
ustalonego pomiędzy Gminą Prószków, a wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym, za wyjątkiem 
usług o których mowa w § 3 pkt. 3., realizowanych w terminie uzgodnionym pomiędzy właścicielem nieruchomości 
a gminą. 

§ 7.  

Należność za usługę dodatkową w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowanie tych odpadów uiszcza się w dniu złożenia zamówienia. 

§ 8.  

Ustala się wzór zamówienia dodatkowych usług świadczonych przez gminę Prószków w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w brzmieniu określonym 
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 9.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 10.  

Traci moc uchwała Nr XLIII/342/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 9 września 2014 r.  w sprawie 
określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Prószków w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. 
Urz. Woj. Opolskiego 2014.2033). 

§ 11. 

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

§ 12.  

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

 

                      Radca prawny               Zastępca Burmistrza  
Dorota Staniów                 Eugeniusz Kowaluk        Anna Wójcik 



 

 
 

Uzasadnienie: 
 

Zgodnie z art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. 2016, poz. 250 z późn. zm), Rada Gminy może określić w drodze uchwały stanowiącej 
akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich 
świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.  

W związku z nowelizacją z dnia 28 listopada 2014 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, akty prawa miejscowego wydane na podstawie poprzednich przepisów zachowują moc nie dłużej 
niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie zmienionej ustawy tj. do dnia 31.07.2016 r. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.  
 
 
 

 Zastępca Burmistrza  
Dorota Staniów                                   Anna Wójcik 



 

                  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 

……………….. 

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia …………. 

Zamówienie dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Prószków w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów 

Pola jasne należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, 
drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 

 1.Miejsce złożenia zamówienia 
 
 
Burmistrz Prószkowa 
ul. Opolska 17, 46-060 Prószków 
 

 1a. Rodzaj zgłoszenia 

 □ zamówienie 
 2. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAMÓWIENIE  

 IMIĘ I NAZWISKO 
 

 PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 3. ADRES ZAMIESZKANIA  

 GMINA 
 

 ULICA   NR DOMU  NR LOKALU 

 MIEJSCOWOŚĆ 
 

 KOD POCZTOWY  POCZTA 

 TELEFON KONTAKTOWY* 
 

 4. ADRES NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY ZAMÓWIENIE (nie wypełnia ć jeżeli 
taki sam jak zamieszkania) 

 GMINA 
 

 ULICA   NR DOMU  NR LOKALU 

 MIEJSCOWOŚĆ 
 

 KOD POCZTOWY  POCZTA 

 5. RODZAJ DODATKOWEJ USŁUGI  

 Usługa  Ilość worków dodatkowych 

 □ dodatkowy wywóz worka 
foliowego 120 l odpady komunalne, 
pozostałości po segregacji odpadów 
komunalnych- odpady zmieszane ** 

 
……….sztuk x …………… zł = ……………. zł 

 □ dodatkowy wywóz worka 
foliowego 120 l odpady segregowane, 
papier, opakowania wielomateriałowe, 
tworzywa sztuczne oraz metale ** 

 ……….sztuk x …………… zł = ……………. zł 

 □ dodatkowy wywóz worka typu big bag 
o pojemności 1 m3- odpady budowlano- 
remontowe i rozbiórkowe ** 

 ……….sztuk x …………… zł = ……………. zł 



 

 □ dodatkowy wywóz kontenera 
o pojemności 1,7 m3- odpady budowlano- 
remontowe i rozbiórkowe ** 

 ……….sztuk x …………… zł = ……………. zł 

 6. PODPIS SKŁADAJĄCEGO ZAMÓWIENIE  

 
………………………………………… 

(miejscowość i data) 

 
 

………………………………………… 
(podpis) 

 

Wyjaśnienia: 

* Pola nieobowiązkowe 

** Zamówienie należy zgłosić nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym odbiorem 
odpadów. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 
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Druk nr  156 

Projekt  z dnia 13.06.2016 r. 

 

UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia 21 czerwca 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, poz. 1269 )  wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) dokonuje się zmian w planie wydatków i przychodów budżetu stanowiącymi załączniki 2 i 3  

do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 

 

2) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg zadań stanowiącym załącznik nr 7 do 

uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§  3 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz publikacji  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
     Radca prawny  
 
Andrzej Dąbrowski 

      Skarbnik  
 
Dorota Staniów 

       Burmistrz 
 
      Róża Malik 

 
 
 
 
 



 

 
 
Zał. Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Prószkowie  z 21 czerwca 2016  r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków na  rok 

kalendarzowy 2016 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 17 grudnia 2015 r. – PLAN  PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2016 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 958.743,00 zł 

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 958.743,00 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 16.700,00  zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 16.700,00 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola – o kwotę 8.500,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 8.500,00 zł 

Rozdział 80110 Gimnazja – o kwotę 8.200,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 8.200,00 zł 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 121.257,00 zł 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10.000,00 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 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 801 Oświata i wychowanie o kwotę 26.257,00 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – o kwotę 26.257,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 26.257,00 zł 

Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 85.000,00 zł 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – o kwotę 85.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 85.000,00 zł 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 1.630.000,00  zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 1.630.000,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – o kwotę  1.630.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 1.630.000,00 zł 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 566.700,00  zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 550.000,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – o kwotę 550.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 550.000,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 16.700,00 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola – o kwotę 8.500,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 8.500,00 zł 



 

Rozdział 80110 Gimnazja – o kwotę 8.200,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 8.200,00 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 772 000 772 000   

  60016 Drogi publiczne gminne 748 000 748 000   

  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   

801   Oświata i wychowanie 16 700 16 700   

  80104 Przedszkola 8 500 8 500   

  80110 Gimnazja 8 200 8 200   

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 1 076 289   

  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 3 093 052 2 593 052 500 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Prószkowie  z 21 czerwca 2016  r. w sprawie zmian 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 772 000,00 772 000,00   

  Dział 600 rozdz. 60016 748 000,00 748 000,00   

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  

0,00 0,00   

3 
Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w 
Górkach - nabycie gruntów i I etap budowy 

630 000,00 630 000,00 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. Oświata i wychowanie 16 700,00 16 700,00   

  Dział 801 rozdz. 80104 8 500,00 8 500,00   

1 
Zakup i montaż klimatyzatorów w 
Przedszkolu Publicznym w Górkach 

8 500,00 8 500,00   

  Dział 801 rozdz. 80110 8 200,00 8 200,00   

1 Zestaw do monitoringu wizyjnego 8 200,00 8 200,00   

VI. 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   

VII. 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   

VIII. 
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 5 101 052,00 3 093 052,00   

 
 



 

UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 
 

Zmniejsza się budżet po stronie: 

Przychodów o kwotę 958.743,00 zł – nadwyżki z lat ubiegłych 

 

Zmniejsza się budżet po stronie: 

Wydatków bieżących o kwotę 16.700,00 zł 

Dz. 801  Rozdz. 80104 na kwotę 8.500,00 zł przesunięcie środków na wydatki majątkowe na realizację 
zadania „Zakup i montaż klimatyzatorów w Przedszkolu Publicznym  
w Górkach” 

 Rozdz. 80110 na kwotę 8.200,00 zł przesunięcie środków na wydatki majątkowe na realizację 
zadania „Zestaw do monitoringu wizyjnego” 

Wydatków majątkowych o kwotę 1.630.000,00 zł 

Rezygnacja z realizacji zadania pn. „”Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej i Słonecznej w 
Prószkowie”  
w związku z nie otrzymaniem dofinansowania   

 

Zwiększa się budżet po stronie: 

Wydatków bieżących o kwotę 121.257,00 zł 

Dz. 700   Rozdz. 70005  na kwotę  10.000,00 zł na zadania statutowe – wydatki związane z 
remontem budynków komunalnych 

Dz. 801 Rozdz. 80101 na kwotę 26.257,00 zł na zadania statutowe – wymiana oświetlenia i remont 
instalacji – zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu nakazująca 
wymianę oświetlenia do dnia 31.08.2016 r. w PSP Prószków 

Dz. 926 Rozdz. 92601 na kwotę 85.000,00 zł – na zadania statutowe – realizacja wyroku Sądu na rzecz 
Przedsiębiorstwa Budowlanego  

Zwiększa się budżet po stronie: 

Wydatków majątkowych o kwotę 566.700,00 zł 

Dz. 801  Rozdz. 80104 na kwotę 8.500,00 -  „Zakup i montaż klimatyzatorów w Przedszkolu Publicznym 
w Górkach” 

Rozdz. 80110 na kwotę 8.200,00 zł - „Zestaw do monitoringu wizyjnego” 

Dz. 600 Rozdz. 60016 na kwotę 550.000,00 zł – „ Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Górkach” – I 
etap 

  

 
Sporządziła: Dorota Staniów                        Prószków, 13-06-2016 r. 

 
 Burmistrz 
 
Róża Malik 

 



 

RO.0006.145.2016.ORM 

Druk nr  157 

Projekt  z dnia 13.06.2016 r. 

       
                                                                                         

UCHWAŁA NR   
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 21 czerwca 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 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 
 
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  
 
Andrzej Dąbrowski 

      Skarbnik  
 
Dorota Staniów 

       Burmistrz 
 
      Róża Malik 

 
 
 
 

Tabele WPF znajdują się w osobnym załączniku. 
 
 
 



 

 
OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR  

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 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) zmniejsza się wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 958.743,00 zł, z tego: zwiększa się 
wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 104.557,00 i zmniejsza się wydatki majątkowe 
(kolumna 2.2) o kwotę 1.063.300,00 zł 

2) zmniejsza się przychody budżetu (kolumna 4) o kwotę 958.743,00 zł, z tego: nadwyżka 
budżetowa z lat ubiegłych (kolumna 4.1) o kwotę 958.743,00 zł, w tym: na pokrycie 
deficytu budżetu (kolumna 4.1.1) o kwotę 958.743,00 zł 

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

1) zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 550.000,00 zł 
2) zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 1.613.300,00 zł.  

 
 
Sporządziła: Ewa Miążek 
 
 
 

 Burmistrz 
 
Róża Malik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Druk nr 158 
 
RO.0057.4.2016.ORM                             Prószków, 13.06.2016 r. 
 
 

SPRAWOZDANIE MI ĘDZYSESYJNE 
ZA OKRES OD 25.05.2016 r. DO DNIA 13.06.2016 r.  

 
1. Zlecono i zrealizowano zakup wraz z montażem pompy do stawu w Źlinicach.  

2. Zlecono i zrealizowano  zakup tłucznia do Źlinic. 

3. Zlecono naprawę odcinka drogi ul. Opolskiej  w Jaśkowicach. 

4. Zlecono i wykonano naprawę drogi gruntowej ul. Młyńskiej w Zimnicach Wielkich 

5. Wykonano zasypanie dziur w drodze gruntowej „do lasu” w Zimnicach Wielkich. 

6.  Zlecono zakup i transport tłucznia drogowego w ilości 400 ton dla sołectw w 

Boguszycach, Chrzowicach, Ligocie Prószkowskiej i Nowej Kuźni.  

7. Zlecono  wykonanie utwardzenia placu festynowego w Przysieczy. 

8. Wykonano montaż  progu wyspowego w Nowej Kuźni na ul. Szkolnej.  

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

eksploatacyjnych , paliw w celu utrzymywania terenów zielonych wiejskich. 

10. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia drogowego i 

obiektów gminnych pod względem zasilania w energię elektryczną 

11. Bieżąca realizacja zadań i poleceń służbowych  związanych z prowadzeniem 

dokumentacji  i   obsługą klientów Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

12. Podpisano 9 umów na wynajęcie sal wiejskich, będących własnością Gminy Prószków. 

13. Wydzierżawiono: 

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; 

   15. Wykazano do sprzedaży: 

a/ działkę oznaczoną numerem: 1296/1 o pow. 0,0038 ha z ark.m. 3, obręb Zimnice Wielkie, 

zapisanej w księdze wieczystej nr OP1O/00031535/0. Uchwała Nr XLIV/348/2014 Rady 

Miejskiej w Prószkowie z dnia 06 października 2014 r. Tryb bezprzetargowy, na polepszenie 

zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Cena nieruchomości 2.215,00 zł + obowiązujący w 

duo sprzedaży podatek VAT. 

   16. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności: 



 

a/ nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym i nieczynną studnią, oznaczoną w operacie 

ewidencji gruntów i budynków jako działka 870/3 z ark.m. 7 o powierzchni 0,0141 ha, położonej 

w  Prószkowie przy ul. Opolskiej, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00108468/0. 

Opłata z tytułu przekształcenia – 738,00 zł; 

b/ nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów 

i budynków jako działka 870/10 z ark.m. 7 o powierzchni 0,0244 ha, położoną w  Prószkowie 

przy ul. Opolskiej, zapisaną w księdze wieczystej KW nr OP1O/00082131/0. Opłata z tytułu 

przekształcenia – 1.277,00 zł. 

17. Działając zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) Gmina Prószków 

wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Opolskiego o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie z mocy 

prawa nieruchomości gruntowej, stanowiącej nierozerwalną część drogi gminnej – ul. Osiedle 

Leśne, oznaczonej numerem działki 959 z ark.m. 7 o pow. 0,0630 ha, obręb Prószków, gm. 

Prószków, wg ewidencji gruntów i budynków ozn. jako dr, będącej własnością osoby prywatnej. 

18. Dokonano 2 założeń, 8 zmian, 7 zawieszeń i wznowień oraz 2 wykreślenia w  centralnej Ewidencji 

Działalności Gospodarczej. 

19. Wyłoniono firmę na zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków”. 

Przewidywany termin rozpoczęcia prac lipiec 2016 r.  

20. Podpisano umowę i rozpoczęto prace na zadaniu „Przebudowa strażnicy w Chrząszczycach”. 

21. Zamontowano nowe kosze uliczne na placu wiejskim w Nowej Kuźni oraz na placu wiejskim w 

Boguszycach. 

  
 Burmistrz 
 
Róża Malik 

 
 


