
RO.0002.21.2014.2016.ORM                            Prószków, 22.09.2016 r. 
 
 

 
Porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie 
ul. Daszyńskiego 6 

30 wrzesień 2016 r., godz. 10.30 
 

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

1) wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek  organizacyjnych 
Gminy Prószków (druk nr 166), 

2) rozpatrzenia petycji (druk nr 167), 
3) przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Prószków 2025 (druk nr 168), 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego 

powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i 
eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych (druk nr 169), 

5) określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie 
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020 (druk nr 170), 

6) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Boguszycach (druk nr 171), 

7) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Chrząszczycach (druk nr 172), 

8) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Jaśkowicach (druk nr 173), 

9) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Ligocie Prószkowskiej (druk nr 174), 

10) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Prószkowie (druk nr 175), 

11) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Złotnikach (druk nr 176), 

12) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016 (druk nr 177), 
13) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 178). 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 179). 
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się  
     wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego  

        gminnej instytucji kultury za I półrocze 2016 r.  
7. Pismo z dnia 8 września 2016 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach w  
     sprawie dodatkowego wykonania schodów w remizie strażackiej.  
8. Dyskusja i wolne wnioski. 
9. Zakończenie obrad.   

 

 

 

 



RO.0006.153.2016.ORM                                          Druk nr  166 

Projekt  z dnia 15.09.2016 r. 

UCHWAŁA     NR ………………. 
Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ……………. 

w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek  
organizacyjnych Gminy Prószków. 

Na podstawie art. 10a pkt 1  oraz  art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska  w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1 

 Z dniem  1 stycznia 2017 r. zapewnia  się wspólną obsługę administracyjną, finansową i 
organizacyjną jednostek organizacyjnych Gminy Prószków. 

§ 2 

Określa się  Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie jako jednostkę obsługującą. 

§ 3 

Określa się jednostki organizacyjne obsługiwane przez Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w 
Prószkowie: 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Koraszewskiego  w Prószkowie, 
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej, 
3. Zespół Szkół im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich, 
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Pisarzy Śląskich Złotnikach, 
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Boguszycach, 
6. Publiczne Gimnazjum im. ks. Hugo Kwiotka w Prószkowie, 
7. Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej, 
8. Przedszkole Publiczne w Górkach, 
9. Przedszkole Publiczne w Zimnicach  Wielkich, 
10. Przedszkole Publiczne w Prószkowie. 

§ 4 

W ramach wspólnej obsługi jednostce obsługującej powierza się następujący zakres obowiązków: 

1) obsługę administracyjną, w tym prawną, 
2) obsługę finansową, 
3) prowadzenie rachunkowości, w zakresie o którym mowa w art. 4 ust.3 ustawy z dnia                                    

29 września 1994r o rachunkowości (Dz.U z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) 
4) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz budżetowych, 
5) obsługę organizacyjną. 

§ 5 

Szczegółowy zakres zadań realizowanych w ramach wypełniania przez jednostkę obsługującą 
obowiązków, o których mowa w § 4, określa statut tej jednostki. 



 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

     Radca prawny  

Andrzej Dąbrowski 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 

 

 

Uzasadnienie 

 

Z dniem 01.01.2016r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o 

samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1045), która wprowadziła 

nowelizację w zakresie prowadzenia obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek 

oświatowych.   

W związku z powyższym art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. 

U. z 2015 r.,poz. 2156 z późn. zm.) przestaje być podstawą prowadzenia wspólnej obsługi i tym samym 

funkcjonowania Biura Obsługi Oświaty Samorządowej  

w Prószkowie, a wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna oraz z zakresu 

rachunkowości i sprawozdawczości jednostek oświatowych gminy może być prowadzona  

na podstawie art. 10a-d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

( Dz. U. z 2016r., poz. 446). 

Zgodnie z art.  48 powołanej wyżej ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 

niektórych innych ustaw jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  

i placówek, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy o 

systemie oświaty, mogą działać na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak  

niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

Podjęcie uchwały przed dniem 01.01.2017r.  jest zatem konieczne dla zapewnienia ciągłości 

obsługi placówek oświatowych Gminy Prószków. 

 

Zastępca Burmistrza  

    Anna Wójcik  

 

 

 

 



 

RO.0006.154.2016.ORM                                          Druk nr  167 

Projekt  z dnia 15.09.2016 r. 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1195) w związku z 
art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada 
Miejska w Prószkowie uchwala,  co następuje: 

§ 1. 1. Rada Miejska w Prószkowie, po rozpatrzeniu petycji z dnia 15 czerwca 2016 r., wniesionej przez 
mieszkankę miejscowości Winów o zwolnienie w części lub całości z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi rodzin wielodzietnych o których mowa w w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. O Karcie Dużej 
Rodziny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 785) oraz o przyznanie zainteresowanym gospodarstwom większych 
pojemników na odpady segregowane 

- rozpatruje wymienioną petycję negatywnie. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania wnoszącą petycję o sposobie jej 
rozpatrzenia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Radca prawny               Zastępca Burmistrza  

  Eugeniusz Kowaluk                     Anna Wójcik



       Zał. do uchwały nr…. 
       z dnia…. w sprawie                   
       rozpatrzenia petycji  
 

Uzasadnienie 

Mieszkanka miejscowości Winów w dniu 15 czerwca br. wniosła do Rady Miejskiej w 
Prószkowie petycję o zwolnienie z części lub całości opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. O Karcie 
Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 r., poz. 785) oraz o przyznanie zainteresowanym gospodarstwom 
większych pojemników na odpady segregowane. 

Petycja ta nie może być rozpatrzona pozytywnie z następujących względów: 

1. Sprawa zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, których dochód w gospodarstwie domowym 
nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o których 
mowa w art. 8 ust 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. O pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., 
poz.930) była przedmiotem rozpoznania Rady Miejskiej w Prószkowie. Organ ten uchwałą nr 
XI/84/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy, zwolnił z 50 % wysokości opłaty właścicieli nieruchomości, u których w 
gospodarstwie domowym dochód nie przekracza kwoty o której mowa wyżej. Co prawda uchwała 
ta nie dotyczy rodzin wielodzietnych, o których mowa w petycji, jednak za najbardziej celowe 
uznano zwolnienie z połowy opłaty gospodarstwa domowe posiadające najniższe dochody na 
jednego członka rodziny. W przekonaniu Rady brak jest podstaw do innego rozwiązania 
przedstawionego w petycji problemu. Za niecelowe uznaje się zwolnienie  w większym zakresie 
niż przewiduje to wspomniana Uchwała. 

2. Sprawa wielkości pojemników nie możne być rozpatrzona zgodnie z wnioskiem zawartym w 
petycji z uwagi na to, że gmina zawarła umowę z firmą odbierającą i zagospodarowującą odpady 
komunalne, w której to umowie określono m.in. wielkości i pojemności na danej posesji. Umowa 
ta obowiązuje do 31 grudnia 2018 r. i dopiero w postępowaniu o zawarcie nowej umowy na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych sprawa większej ilości lub pojemności pojemników 
może być rozpatrzona. W chwili obecnej petycja w tej części jest przedwczesna i niemożliwa do 
zrealizowania. 

 
 

Zastępca Burmistrza  
 
    Anna Wójcik  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
RO.0006.155.2016.ORM                      Druk nr  168 

Projekt  z dnia 22.09.2016 r. 

 
Uchwała Nr .... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 
z dnia ........... 2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju  

Gminy Prószków 2025 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.  z 2016 r. poz. 383) uchwala się, co następuje: 

§1. Przyjmuje się do realizacji Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Prószków 2025, w 
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2.  Traci moc uchwała Nr XX/201/2000 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 16 października 2000 r. w 
sprawie przyjęcia Strategii Gminy Prószków. 

 

§3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

     Radca prawny  

Eugeniusz Kowaluk 

              Burmistrz 

             Róża Malik 

 

 

 

Projekt Strategii znajduje się w osobnym załączniku. 



Uzasadnienie 

 

Zgodnie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446), do wyłącznej właściwości gminy należy uchwalanie programów 
gospodarczych. Przepis ten działa w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.  z 2016 r. poz. 383), zgodnie z którym politykę rozwoju 
prowadzi, między innymi wymienionymi w ustawie, samorząd gminny.  

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Prószków 2025 stanowi ramowy program działań na 
rzecz jej zrównoważonego rozwoju w perspektywie najbliższych 10 lat. W dokumencie tym określa 
się cele i zadania, które mają służyć wzmocnieniu potencjału gminy i być motorem jej lokalnego 
rozwoju, służącego poprawie warunków życia jej mieszkańców i wzrostowi gospodarczemu przy 
zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego.  

Strategia powstała w wyniku wspólnej pracy przedstawicieli samorządu gminy, działających na jej 
terenie przedsiębiorstw i instytucji oraz liderów lokalnych przy wsparciu konsultantów-moderatorów 
planowania strategicznego. Wykorzystaniu jej efektów służyły warsztaty zorganizowane w marcu i 
kwietniu 2016 r. oraz rozbudowany proces konsultacji wewnętrznych. 

Wraz z przyjęciem Strategii w brzemieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały traci moc 
uchwała Nr XX/201/2000 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 16 października 2000 r. w sprawie 
przyjęcia Strategii Gminy Prószków. 

 

                           Burmistrz 

             Róża Malik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RO.0006.156.2016.ORM                      Druk nr  169 

Projekt  z dnia 22.09.2016 r. 

Uchwała Nr .... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

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

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego 
powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich 

utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) – Rada Miejska w Prószkowie uchwala, 
co następuje: 

§1. 

W uchwale nr IX/70/2003 Rady Gminy Prószków z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie 
zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie opole budowy 
kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego 
odprowadzania ścieków komunalnych, zmianie ulega treść Porozumienia międzygminnego 
będącego załącznikiem do wyżej wymienionej uchwały w sposób określony w aneksie 
stanowiącym załącznik 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 

 



Uzasadnienie 

 

Porozumienie Międzygminne z dnia 17 listopada 2003 roku, stanowiące załącznik do 
zmienianej uchwały, zostało zawarte w celu realizacji założeń przyjętych w Memorandum 
Finansowym w sprawie przyznania środków z Funduszu Spójności/ISPA na realizację 
przedsięwzięcia ekologicznego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”. Porozumienie to 
podpisało siedem Gmin biorących udział w jego realizacji tj.: Chrząstowice, Dąbrowa, 
Komprachcice, Łubniany, Opole, Prószków i Tarnów Opolski. Przedmiotem Porozumienia 
międzygminnego jest wspólna realizacja ww. przedsięwzięcia mającego na celu ochronę wód 
podziemnych na obszarze zbiornika GZWP 333 Opole-Zawadzkie przejawiająca się w 
powierzeniu Gminie Opole – Beneficjentowi Końcowemu – zadań Gmin związanych z 
realizacją i obsługą całości Projektu, utrzymania 
i eksploatacją powstałej infrastruktury oraz  zbiorowym odprowadzaniem ścieków. Gmina 
Opole wykonująca zadanie publiczne objęte Porozumieniem Międzygminnym przejęła prawa 
i obowiązki pozostałych gmin, 
a Gminy te zobowiązane są do udziału w kosztach realizacji powierzonego Gminie Opole 
zadania  

 Aneks do Porozumienia, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały, 
aktualizuje zapisy dotyczące terminów zakończenia poszczególnych zadań powierzonych 
Gminie Opole na podstawie Porozumienia Międzygminnego, w związku z przekazaniem 
Gminom obiektów i urządzeń powstałych 
w ramach Projektu.  

Odpis uchwały zostanie przesłany uczestnikom Porozumienia Międzygminnego. 

Aneks zostanie podpisany po podjęciu stosownych uchwał przez wszystkie Rady Gmin 
uczestniczących 
w realizacji Projektu Funduszu Spójności „Poprawa jakości wody w Opolu” w brzmieniu 
identycznym jak niniejsza uchwała. 

 

              Burmistrz 

             Róża Malik 

 

 

 

 

 

 

 

 



RO.0006.157.2016.ORM                      Druk nr  170 

Projekt  z dnia 22.09.2016 r. 

 
Uchwała  Nr… 

                                                  Rady Miejskiej w Prószkowie 
                                                              z  dnia ……….. 
 

      w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie 
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 
w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020 

 

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (  
Dz.U.2016 poz. 446 ) oraz art. 96 ust 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (  Dz. 
U. 2016 poz. 930 ) Rada Miejska w Prószkowie  uchwala co następuje:  

                                                                              § 1 

Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku 
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych 
w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 
2014- 2020 ( M.P. 2013 poz. 1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej , dochód osoby w 
rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego określonego w 
art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej. 

                                                                              § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

                                                                             § 3 

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

 

     Radca prawny  

Andrzej Dąbrowski 

      

 

Zastępca Burmistrza 

      Anna Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Uzasadnienie 

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby 
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o 
którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.  
Uchwałą Nr 221 z dnia  10 grudnia 2013 r. Rady Ministrów  w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) przewidziano udzielenie wsparcia w 
zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o 
którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.  
Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  warunkiem otrzymania przez 
gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, do wysokości 150 %  jest przyjęcie przez gminę 
uchwały na podstawie art. 96 ust. 4 cytowanej ustawy, który upoważnia Radę Gminy do określenia 
zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. W związku z powyższym w § 1 
uchwały ustalone zostało, że w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, o którym mowa w 
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 930.), w 
granicach powyżej 100 % do wysokości 150 % kryterium dochodowego – nie żąda się zwrotu 
wydatków za przyznany posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.  
 

 

Zastępca Burmistrza  
 
    Anna Wójcik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RO.0006.158.2016.ORM                      Druk nr  171 

Projekt  z dnia 15.09.2016 r. 

UCHWAŁA NR …       

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia 30 września 2016 r. 

 

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Boguszycach 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 32 ust. 2 i 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 
ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 298 i poz. 904 ) Rada Miejska w  Prószkowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

Udziela się z budżetu Gminy Prószków dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Boguszycach do wysokości 795,00 zł ( słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych. 

§ 2 

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą 
Prószów,  
a OSP Boguszyce. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

     Radca prawny  

Eugeniusz Kowaluk 

      Skarbnik  

Dorota Staniów 

      Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnych do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb 
zbiorowych wspólnoty m.in. dotyczącej ochrony przeciwpożarowej . 

Zadanie to może być finansowanie bezpośrednio z budżetu gminy lub poprzez przekazanie 
ochotniczym strażom pożarnych środków pieniężnych w formie dotacji . 

OPS Boguszyce złożyło wniosek o dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, a kwota dotacji będzie 
przeznaczona na uzupełnienie wkładu własnego.  

 

Sporządził:            

Dorota Staniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



RO.0006.159.2016.ORM                     Druk nr  172 

Projekt  z dnia 15.09.2016 r. 

UCHWAŁA NR …       

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia 30 września 2016 r. 

 

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Chrząszczycach 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 32 ust. 2 i 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 
ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 298 i poz. 904 ) Rada Miejska w  Prószkowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

Udziela się z budżetu Gminy Prószków dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Chrząszczycach   do wysokości 795,00 zł ( słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych. 

§ 2 

Szczegółowe warunki  udzielenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą 
Prószów, a OSP Chrząszczyce. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

     Radca prawny  

Eugeniusz Kowaluk 

      Skarbnik  

Dorota Staniów 

      Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnych do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb 
zbiorowych wspólnoty m.in. dotyczącej ochrony przeciwpożarowej . 

Zadanie to może być finansowanie bezpośrednio z budżetu gminy lub poprzez przekazanie 
ochotniczym strażom pożarnych środków pieniężnych w formie dotacji . 

OPS Chrząszczyce złożyło wniosek o dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, a kwota dotacji 
będzie przeznaczona na uzupełnienie wkładu własnego.  

 

Sporządził: 

Dorota Staniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

RO.0006.160.2016.ORM                                  Druk nr  173 

Projekt  z dnia 15.09.2016 r. 

UCHWAŁA NR …       

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia 30 września 2016 r. 

 

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jaśkowicach 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 32 ust. 2 i 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 
ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 298 i poz. 904 ) Rada Miejska w  Prószkowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

Udziela się z budżetu Gminy Prószków dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Jaśkowicach do wysokości 795,00 zł ( słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych. 

§ 2 

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą 
Prószów, a OSP Jaśkowice. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

     Radca prawny  

Eugeniusz Kowaluk 

      Skarbnik  

Dorota Staniów 

      Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnych do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb 
zbiorowych wspólnoty m.in. dotyczącej ochrony przeciwpożarowej . 

Zadanie to może być finansowanie bezpośrednio z budżetu gminy lub poprzez przekazanie 
ochotniczym strażom pożarnych środków pieniężnych w formie dotacji . 

OPS Jaśkowice złożyło wniosek o dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, a kwota dotacji będzie 
przeznaczona na uzupełnienie wkładu własnego.  

 

Sporządził: 

Dorota Staniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



RO.0006.161.2016.ORM                                   Druk nr 174 

Projekt  z dnia 15.09.2016 r. 

UCHWAŁA NR …       

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia 30 września 2016 r. 

 

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ligocie Prószkowskiej 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 32 ust. 2 i 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 
ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 298 i poz. 904 ) Rada Miejska w  Prószkowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

Udziela się z budżetu Gminy Prószków dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie 
Prószkowskiej do wysokości 795,00 zł ( słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych. 

§ 2 

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą 
Prószów, a OSP Ligota Prószkowska. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

     Radca prawny  

Eugeniusz Kowaluk 

      Skarbnik  

Dorota Staniów 

      Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnych do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb 
zbiorowych wspólnoty m.in. dotyczącej ochrony przeciwpożarowej . 

Zadanie to może być finansowanie bezpośrednio z budżetu gminy lub poprzez przekazanie 
ochotniczym strażom pożarnych środków pieniężnych w formie dotacji . 

OPS Ligota Prószkowska złożyło wniosek o dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, a kwota 
dotacji będzie przeznaczona na uzupełnienie wkładu własnego.  

 

Sporządził: 

Dorota Staniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



RO.0006.162.2016.ORM                                  Druk nr 175 

Projekt  z dnia 15.09.2016 r. 

UCHWAŁA NR …       

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia 30 września 2016 r. 

 

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Prószkowie 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 32 ust. 2 i 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 
ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 298 i poz. 904 ) Rada Miejska w  Prószkowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

Udziela się z budżetu Gminy Prószków dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prószkowie                              
do wysokości 795,00 zł ( słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) z przeznaczeniem  
na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych. 

§ 2 

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą 
Prószów, a OSP Prószków. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

     Radca prawny  

Eugeniusz Kowaluk 

      Skarbnik  

Dorota Staniów 

      Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnych do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb 
zbiorowych wspólnoty m.in. dotyczącej ochrony przeciwpożarowej . 

Zadanie to może być finansowanie bezpośrednio z budżetu gminy lub poprzez przekazanie 
ochotniczym strażom pożarnych środków pieniężnych w formie dotacji . 

OPS Prószków złożyło wniosek o dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, a kwota dotacji będzie 
przeznaczona na uzupełnienie wkładu własnego.  

 

Sporządził: 

Dorota Staniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

RO.0006.163.2016.ORM                     Druk nr  176 

Projekt  z dnia 15.09.2016 r. 

UCHWAŁA NR ….       

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia 30 września 2016 r. 

 

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Złotnikach 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 32 ust. 2 i 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 
ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 298 i poz. 904 ) Rada Miejska w  Prószkowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

Udziela się z budżetu Gminy Prószków dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach 
do wysokości 795,00 zł ( słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych. 

§ 2 

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą 
Prószów, a OSP Złotniki. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

     Radca prawny  

Eugeniusz Kowaluk 

      Skarbnik  

Dorota Staniów 

      Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnych do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb 
zbiorowych wspólnoty m.in. dotyczącej ochrony przeciwpożarowej . 

Zadanie to może być finansowanie bezpośrednio z budżetu gminy lub poprzez przekazanie 
ochotniczym strażom pożarnych środków pieniężnych w formie dotacji . 

OPS Złotniki złożyło wniosek o dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, a kwota dotacji będzie 
przeznaczona na uzupełnienie wkładu własnego.  

 

Sporządził: 

Dorota Staniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



RO.0006.164.2016.ORM                     Druk nr  177 

Projekt  z dnia 22.09.2016 r. 

 

UCHWAŁA NR …       

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia 30 września 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, poz. 1257 )  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, poz. 1547 poz. 1811 )  wprowadza się następujące zmiany: 

1) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu stanowiącymi załączniki 1 i 2  
do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 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  

Andrzej Dąbrowski 

      Skarbnik  

Dorota Staniów 

       Burmistrz 

      Róża Malik 

 



Zał. Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Prószkowie  z 30 września 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 MAJĄTKOWYCH o kwotę 5.000,00 zł 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3.000,00 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność – o kwotę 3.000,00 zł 

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3.000,00 zł 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.000,00 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 2.000,00 zł 

§ 0760 Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 
fizycznym w prawo własności o kwotę 2.000,00 zł 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 3.800,00 zł 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.800,00 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 3.800,00 zł 

§ 0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych o kwotę 3.800,00 zł 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 807.875,00 zł 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 2.000,00 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność – o kwotę 2.000,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.000,00 zł 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 11.400,00 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 11.400,00 zł 

§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 4.000,00 zł 

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 400,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.000,00 zł 

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 3.000,00 zł 

Rozdział 75095 Pozostała działalność – o kwotę 3.000,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.000,00 zł 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 
728.500,00 zł 

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych  – o kwotę 505.000,00 zł 

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 480.000,00 zł 

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego o kwotę 20.000,00 zł 

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 5.000,00 zł 



Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych oraz 
osób fizycznych  – o kwotę 222.000,00 zł 

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 22.000,00 zł 

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 200.000,00 zł 

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw  – o kwotę 1.500,00 zł 

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  o kwotę 1.500,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 19.000,00 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola  – o kwotę 19.000,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 19.000,00 zł 

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 15.700,00 zł 

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze  – o kwotę 100,00 zł 

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 100,00 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność  – o kwotę 15.600,00 zł 

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 15.600,00 zł 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3.900,00 zł 

Rozdział 85307 Dzienni opiekunowie  – o kwotę 3.900,00 zł 

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 3.900,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 12.275,00 zł 

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska - o kwotę 11.475,00 zł 

§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł o kwotę 11.475,00 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność- o kwotę 800,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 800,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 8.000,00 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność- o kwotę 8.000,00 zł 

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 
8.000,00 zł 

Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 4.100,00 zł 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - o kwotę 1.700,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.700,00 zł 

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej- o kwotę 2.400,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.400,00 zł 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 339.600,00 zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 8.400,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – o kwotę 8.400,00 zł 



§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 3.000,00 zł 

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 400,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.000,00 zł 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.700,00 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 2.700,00 zł 

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 500,00 zł 

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 2.200,00 zł 

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 1.000,00 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 1.000,00 zł 

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 1.000,00 zł 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 
300.000,00 zł 

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych  – o kwotę 5.000,00 zł 

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 5.000,00 zł 

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych oraz 
osób fizycznych  – o kwotę 211.000,00 zł 

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 200.000,00 zł 

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego o kwotę 11.000,00 zł 

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń  – o kwotę 74.000,00 zł 

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 74.000,00 zł 

Rozdział 75624 Dywidendy  – o kwotę 10.000,00 zł 

§ 0740 Wpływy z dywidend o kwotę 10.000,00 zł 

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 16.100,00 zł 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej  – o kwotę 600,00 zł 

§ 0970 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 600,00 zł 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – o kwotę 
15.500,00 zł 

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 15.500,00 zł 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.400,00 zł 

Rozdział 85395 Pozostała działalność  – o kwotę 1.400,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.400,00 zł 

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami  – o kwotę 10.000,00 zł 

§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 
bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 10.000,00 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  

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 397.953,00 zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 125.325,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – o kwotę 103.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 103.000,00 zł 

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – o kwotę 22.325,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 22.325,00 zł 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 35.000,00 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 35.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 35.000,00 zł 

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 50.000,00 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 50.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 50.000,00 zł 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.770,00 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – o kwotę 4.770,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Dotacje na zadania bieżące  o kwotę 4.770,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 65.000,00zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – o kwotę 10.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

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

Rozdział 80104 Przedszkola – o kwotę 55.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 55.000,00 zł 

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 5.000,00 zł 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – o kwotę 5.000,00 zł 

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

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 20.858,00 zł 

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze  – o kwotę 8.858,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 



Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.858,00 zł 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej  – o kwotę 12.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 12.000,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 92.000,00 zł 

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 62.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 12.000,00 zł 

Dotacje na zadania bieżące o kwotę 50.000,00 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność – o kwotę 30.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

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

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 25.858,00 zł 

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 5.000,00 zł 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – o kwotę 5.000,00 zł 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  o kwotę 5.000,00 zł 

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 20.858,00 zł 

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze  – o kwotę 8.858,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.200,00 zł 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 7.658,00 zł 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej  – o kwotę 12.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  o kwotę 12.000,00 zł 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 131.000,00  zł 

Dział 010 Melioracje wodne o kwotę 16.000,00 zł 

Rozdział 01008 Melioracje wodne – o kwotę 16.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 16.000,00 zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 20.000,00 zł 

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – o kwotę 20.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł 

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 43.000,00 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 43.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 43.000,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 14.000,00 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola – o kwotę 14.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 14.000,00 zł 



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 31.000,00 zł 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – o kwotę 31.000,00 zł 

Wydatki majątkowe – zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 31.000,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7.000,00 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność – o kwotę 7.000,00 zł 

Wydatki majątkowe  o kwotę 7.000,00 zł 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 33.620,00  zł 

Dział 010 Melioracje wodne o kwotę 33.620,00 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność – o kwotę 33.620,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 33.620,00 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 poza sektora finansów publicznych : 
- w dotacjach celowych dodaje się lp. 5 Dział  754 Rozdział 75412 przeznaczenie dotacji : 
dotacja celowa na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej . Plan 4.770,00 
zł. 
- w dotacjach celowych dodaje się lp. 6 Dział 921 Rozdział 92120 przeznaczenie dotacji: 
dotacja celowa na realizację zadania w zakresie ochrony zabytków i opiece nad zabytkami. 
Plan 50.000,00 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 91 380 91 380   

  01008 Melioracje wodne 84 000 84 000   
  01095 Pozostała działalność 7 380 7 380   

600   Transport i łączność 812 000 812 000   

  60016 Drogi publiczne gminne 768 000 768 000   
  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 20 000 20 000   
  60017 Drogi wewnętrzne 24 000 24 000   

750   Administracja publiczna 66 000 66 000   

  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 

66 000 66 000   

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

436 388 436 388   

  75412 Ochotnicze straże pożarne 436 388 436 388   
801   Oświata i wychowanie 63 300 63 300   



  80104 Przedszkola 55 100 55 100   
  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 

697 966 166 966 531 000 

  90001 Gospodarka  ściekowa i ochrona wód 531 000   531 000 

  90008 Ochrona różnorodności biologicznej i 
krajobrazu 

155 966 155 966   

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 11 000 11 000   

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

1 083 289 1 083 289   

  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 031 289 1 031 289   
  92195 Pozostała działalność 52 000 52 000   

 WYDATKI MAJ ĄTKOWE OGÓŁEM 3 261 523 2 730 523 531 000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Prószkowie  z 30 września 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 91 380,00 91 380,00   
  Dział 010 rozdz. 01008 84 000,00 84 000,00   

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   

5 
Przebudowa odwodnienia w 
rejonie ulicy Korfantego - projekt 
techniczny 

16 000,00 16 000,00   

  Dział 010 rozdz. 01095 7 380,00 7 380,00   

1 
Budowa sieci wodociągowej ul. 
Leśna w Winowie 

7 380,00 7 380,00   

II. TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ 812 000,00 812 000,00   
  Dział 600 rozdz. 60016 768 000,00 768 000,00   

1 
Przebudowa ul. Zielonej w 
Prószkowie - projekt techniczny 

85 000,00 85 000,00 
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. 60013 20 000,00 20 000,00   

1 
Budowa ścieżki rowerowej 
Złotniki-Prószków Pomologia 

20 000,00 20 000,00   

  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 66 000,00 66 000,00   

  Dział 750 rozdz.75023 66 000,00 66 000,00   

1 Zakup serwera  23 000,00 23 000,00   

2 
Zakup systemu kopii zapasowych 
serwera  

4 000,00 4 000,00   

3 
Zakup komputerów z pakietmi MS 
Office 

39 000,00 39 000,00   

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 63 300,00 63 300,00   
  Dział 801 rozdz. 80104 55 100,00 55 100,00   

1 
Zakup i montaż klimatyzatorów w 
Przedszkolu Publicznym w 
Górkach 

8 500,00 8 500,00   

2 
Zakup, dostawa i montaż systemu 
klimatyzacyjnego w Przedszkolu 
Publicznym w Zimnicach Wielkich 

7 600,00 7 600,00   

3 

Zakup i montaż kotła oraz 
zbiorników olejowych w 
Przedszkolu Publicznym w 
Prószkowie 

39 000,00 39 000,00   

  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 1 663 966,00 697 966,00   
  Dział 900 rozdz. 90001 1 497 000,00 531 000,00   

1 
Objęcie udziałów WIK Opole 
sp.zo.o 

1 466 000,00 500 000,00   

2 Objęcie udziałów ZGKiM Prószów 31 000,00 31 000,00   
  Dział 900 rozdz. 90008 155 966,00 155 966,00   

1 
Bioróżnorodność opolszczyzny - 
skarbem dziedzictwa 
przyrodniczego 

155 966,00 155 966,00 
dotacja dla 
województw

a 
  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 

2 083 289,00 1 083 289,00   

  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 52 000,00 52 000,00   

1 
Budowa wiaty w Zimnicach 
Wielkich 

32 000,00 32 000,00   

2 
Zakup urządzeń siłowych na plac 
zabaw w Chrząszczycach 

15 000,00 15 000,00   

3 
Zagospodarowanie placu 
wiejskiego w centrum wsi 
Jaśkowice - PT 

5 000,00 5 000,00   

  RAZEM 4 854 435,00 3 261 523,00   

 

 

UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 

Zwiększa się budżet po stronie:  Dochodów majątkowych o kwotę 5.000,00 zł 

Zmniejsza się budżet po stronie:  Dochodów majątkowych o kwotę 3.800,00 zł 

Zwiększa się budżet po stronie:  Dochodów bieżących o kwotę 807.875,00 zł 

Zmniejsza się budżet po stronie:  Dochodów bieżących o kwotę 339.600,00 zł 

Zmiany w budżecie w zakresie dochodów dotyczą dostosowania planu do przewidywanego 
wykonania. 

 

Zwiększa się budżet po stronie:  Wydatków bieżących o kwotę 397.953,00 zł w tym: 

Dz. 600 Rozdz. 60016 na kwotę 103.000,00 zł ( na remonty bieżące dróg gminnych w tym: 
remont ulicy Leśnej w Przysieczy) 

Dz. 600 Rozdz. 60017 na kwotę 22.325,00 zł ( na bieżące remonty dróg wewnętrznych) 

Dz. 700   Rozdz. 70005  na kwotę 35.000,00 zł ( na bieżące remonty budynków gminnych 
oraz na wykonanie operatów szacunkowych i prac geodezyjnych ) 

Dz. 750 Rozdz. 75023 na kwotę 50.000,00 zł ( na bieżącą realizację zadań 
statutowych) 



Dz. 754 Rozdz. 75412 na kwotę 4.770,00 zł ( dotacja dla 6 jednostek OSP na 
dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych) 

Dz. 801 Rozdz. 80101 na kwotę 10.000,00 zł ( na zakup pomocy dydaktycznych w ZSP 
Boguszyce) 

Dz. 801 Rozdz. 80104 na kwotę 55.000,00 zł ( na zakup pomocy dydaktycznych dla PP w 
Górkach,  
PP w Ligocie Prószkowskiej, ZSP w Złotnikach , naprawę powierzchni na placu zabaw  
w PP w Prószkowie oraz zakup 2 hydrantów w PP w Prószkowie) 

Dz. 851 Rozdz. 85154 na kwotę 5.000,00 zł ( przesunięcie środków z wynagrodzeń i składek 
od nich naliczanych na zadania statutowe) 

Dz. 852 Rozdz. 85211 na kwotę 8.858,00 zł ( przesunięcie środków między grupami ) 

Dz. 852 Rozdz. 85219 na kwotę 12.000,00 zł (przesunięcie środków między grupami ) 

Dz. 921 Rozdz. 92120 na kwotę 62.000,00 ( na wykonanie programu opieki nad zabytkami, 
oraz dotacja na ochronę zabytków) 

Dz. 921 Rozdz.92195 na kwotę 30.000,00 zł ( na zadania w ramach realizacji zadań 
sołeckich) 

 

Zmniejsza się budżet po stronie: Wydatków bieżących o kwotę 25.858,00 zł w tym: 

Dz. 851 Rozdz. 85154 na kwotę 5.000,00 zł ( przesunięcie środków z wynagrodzeń i składek 
od nich naliczanych na zadania statutowe) 

Dz. 852 Rozdz. 85211 na kwotę 8.858,00 zł ( przesunięcie środków między grupami ) 

Dz. 852 Rozdz. 85219 na kwotę 12.000,00 zł (przesunięcie środków między grupami ) 

Zwiększa się budżet po stronie: Wydatków majątkowych o kwotę 131.000,00 zł 

Dz. 010  Rozdz. 01008 na kwotę 16.000,00 -  „Przebudowa odwodnienia w rejonie ulicy 
Korfantego – projekt techniczny” 

Dz. 600 Rozdz. 60013 na kwotę 20.000,00 zł – „Budowa ścieżki rowerowej Złotniki – 
Prószków Pomologia” 

Dz. 750 Rozdz. 75023 na kwotę 4.000,00 zł – „Zakup systemu kopii zapasowych serwera” 

Dz. 750 Rozdz. 75023 na kwotę 39.000,00 zł – „ Zakup komputerów wraz z pakietami MS 
Office” 

Zakup w/w sprzętu jest niezbędny dla zapewnienia odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa i ciągłości pracy na poszczególnych stanowiskach. Część znajdujących się 
aktualnie w użytkowaniu komputerów wyposażonych jest w kilkunastoletnie 
oprogramowanie nierozerwalnie związane z samym urządzeniem, co uniemożliwia 
zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa całego systemu i zachowanie ciągłości 
pracy. 

Dz. 801 Rozdz. 80104 na kwotę 14.000,00 zł- zwiększenie zadania w PP w Prószkowie o 
zakup zbiorników olejowych. Nazwa zadania po zmianie : „ Zakup i montaż kotła oraz 
zbiorników olejowych w Przedszkolu Publicznym w Prószkowie”  - wartość zadania 
39.000,00 zł. 

Dz. 900 Rozdz. 90001 na kwotę 31.000,00 zł – na objęcie udziałów w ZGKiM Prószków 

Dz. 921 Rozdz. 92195 na kwotę 2.000,00 zł – zwiększenie zadania „Budowa wiaty w 
Zimnicach Wielkich” – wartość zadania po zmianach 32.000,00 zł 



Dz. 921 Rozdz. 92195 na kwotę 5.000,00 zł – „Zagospodarowanie placu wiejskiego w 
centrum wsi Jaśkowice” – PT  

Zmniejsza się budżet po stronie: Wydatków majątkowych o kwotę 33.620,00 zł w tym: 

Dz. 010 Rozdz.01095 na kwotę 33.620,00 zł – „Budowa sieci wodociągowej ul. Leśna w 
Winowie” 

 

Sporządziła: Dorota Staniów                        

Prószków, 22-09-2016 r. 

 Burmistrz 
 
Róża Malik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RO.0006.165.2016.ORM                                                                                      

Druk nr  178 

                                                                                                              Projekt z dnia 22 września 2016 r.                                  

UCHWAŁA NR   
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 30 września 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, 
poz.1257) 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  
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  

Andrzej Dąbrowski 

      Skarbnik  

Dorota Staniów 

       Burmistrz 

      Róża Malik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabele do projektu uchwały znajdują się w osobnym załączniku. 
OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR  

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 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 469.475,00 zł, z tego: 
dochody bieżące (kolumna 1.1)  o kwotę 468.275,00, w tym:  
podatki i opłaty (kolumna 1.1.3) o kwotę 453.600,00 zł w tym: z podatku od nieruchomości o 
kwotę 286.000,00 zł,  
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę 
1.475,00 zł 
dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 1.200,00 zł 

2) Zmniejsza się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku  (kolumna 1.2.1) o kwotę 800,00 zł  
3) Zwiększa się wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 469.475,00 zł, z tego: zwiększa się 

wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 372.095,00 zł i wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o 
kwotę 97.380,00 zł 

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

1) Zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 
9.342,00 zł 

2) zwiększono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki 
samorządu terytorialnego (kolumna 11.1) o kwotę 93.000,00 zł 

3) zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy 
(kolumna 11.3) o kwotę 5.031,00 zł, z tego bieżące o kwotę 3.531,00 zł, majątkowe 
(kolumna 11.3.2) o kwotę 1.500,00 zł 

4) zwiększono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 35.091,00 zł 
5) zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji (kolumna 11.6) o kwotę 31.289,00 zł 

 
W roku 2016 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2I3 ustawy zwiększono dochody bieżące w kolumnach 12.1, 12.1.1, 
12.1.1.1 o kwotę 11.475,00 zł. 
 
W roku 2017  

1) Zmniejsza się wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 18.000,00 zł 
2) Zwiększa się wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 18.000,00 zł 

 
W roku 2017 w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych: 
 

1) zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy 
(kolumna 11.3) o kwotę 60.837,00 zł, z tego bieżące o kwotę 2.337,00 zł, majątkowe 
(kolumna 11.3.2) o kwotę 58.500,00 zł 

2) zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 18.000,00 
zł 

 

 

 

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



1) zmniejszono limit 2017 o kwotę 1.500,00 zł oraz zwiększono limit na rok 2016 o kwotę 1.500,00 
zł na zadaniu pn. WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
PRZEBUDOWY UL.ZIELONEJ W PRÓSZKOWIE.  

2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.: 
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: 
Wydatki bieżące 
• PRZEPROWADZENIE BADAŃ MONITORINGOWYCH NA ZREKULTYWOWANYM 

SKŁADOWISKU ODPADÓW W ZIMNICACH MAŁYCH. Okres realizacji 2016-2017 
Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 5.868,00 zł. Limit na rok 2016 – 3.531,00 zł, 
limit na rok 2017 – 2.337,00 zł 

Wydatki majątkowe 
• PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU W PRÓSZKOWIE UL.DASZYŃSKIEGO 2. Okres 

realizacji 2016-2017 Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 20.000,00 zł. Limit na rok 
2016 – 0,00 zł, limit na rok 2017 – 20.000,00 zł 

• PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU W PRÓSZKOWIE UL.POMOLOGIA 9. Okres 
realizacji 2016-2017 Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 40.000,00 zł. Limit na rok 
2016 – 0,00 zł, limit na rok 2017 – 40.000,00 zł 

 
Sporządziła: Ewa Miążek 
 

 Burmistrz 
 
Róża Malik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Druk nr 179 

RO.0057.5.2016.ORM                                               Prószków, 22.09.2016 r. 

 

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE 

ZA OKRES OD 14.06.2016 r. DO DNIA 22.09.2016 r.  

 

1. Wykonano naprawę odcinka drogi ul. Opolskiej  w Jaśkowicach. 

2. Wykonano: zakup i transport tłucznia drogowego w ilości 400 ton dla sołectw w 
Boguszycach, Chrzowicach, Ligocie Prószkowskiej i Nowej Kuźni.  

3. Wykonano  utwardzenie placu festynowego w Przysieczy. 

4. Wykonano projekt oświetlenia ulicznego w Nowej Kuźni ul. Słoneczna. 

5. Zakupiono kostkę brukową dla sołectwa w Zimnicach Małych. 

6. Wykonano remont kominów w budynku przedszkola publicznego w Zimnicach 
Wielkich. 

7. Wykonano naprawę cząstkową dróg gminnych. 

8. Wyrównano nawierzchnię drogi gminnej ul. Młyńskiej II w Zimnicach Wielkich. 

9. Zlecono i wykonano uzupełnienie i wymianę zniszczonych tabliczek z nazwami ulic w 
gminie Prószków. 

10. Zlecono i wykonano przeglądy i naprawy placów zabaw w sołectwach gminy Prószków 
jak też wykonano przeniesienie urządzeń placu zabaw w Górkach w inne miejsce, 
dokonano również przeglądu placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Prószkowie. 

11. Zlecono opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Boguszyce ul. Nowa oraz w 
m. Źlinice ul. Polna. 

12. Zlecono wymianę zniszczonych i będących w złym stanie technicznym wysięgników 
opraw oświetlenia ulicznego w Przysieczy ul. Strzelecka. 

13. Zlecono wykonanie kosztorysu remontu odcinka drogi ul. Leśnej w Przysieczy. 

14. Zlecono wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu w Górkach ul. Szeroka – w 
trakcie realizacji. 

15. Zlecono remont lokalu mieszkalnego w Prószkowie ul. Młyńska. 

16. Zlecono wykonanie nowych ław kominiarskich budynku ośrodka zdrowia w Winowie. 

17. Zlecono wymianę elektrycznego podgrzewacza wody wraz z niezbędnym 
oprzyrządowaniem w sali wiejskiej w Przysieczy. 

18. Wykonano utwardzenie miejsc parkingowych w Górkach  przy ul. Szkolnej 

19. Wykonano i zamontowano tablicę ogłoszeniową w Złotnikach. 

20. Wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej w Prószkowie ul. Partyzancka. 

21. Zlecono  ocieplenie dachu Przedszkola Publicznego w Zimnicach Wielkich. 

22. Zlecono uzupełnienie frezowiną asfaltową poboczy drogi relacji Złotniki – Boguszyce. 



23. Zlecono wykoszenie poboczy drogi gminnej relacji Górki – Folwark. 

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

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

26. Bieżąca realizacja zadań i poleceń służbowych  związanych z prowadzeniem 
dokumentacji  i   obsługą klientów Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

27. Przedłożono do opiniowania Gminnej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej 
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
Prószków. 

28. Odebrano  dokumentację projektową dla zadania: 

- „Wykonanie Wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonej w 
Prószkowie”.  

- „Projekt przebudowy ul. Rudnickiej w miejscowości Prószków”. 

29. Wykonano naprawę autobusu szkolnego Jelcz L 090 M. 

30. Podpisano 25 umów na wynajęcie sal wiejskich, będących własnością Gminy 
Prószków. 

31. Sprzedano: 

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. tryb bezprzetargowy, na 
polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.  

b/ nieruchomość gruntową zabudowanej oznaczonej numerem działki 920 z ark.m. 8 o 
powierzchni 0,4210 ha, obręb Ligota Prószkowska, gm. Prószków, zapisanej w księdze 
wieczystej KW nr OP1O/00062280/3, 

32. Zamieszczono w wykazie do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dz. 1301/245 mapa 
1  o powierzchni 0,0537 ha, Winów, ul. Leśna,  RV- użytki rolne kl. V, w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego  – istniejące oraz projektowane tereny 
mieszkalnictwa jednorodzinnego. 

33. Dokonano 17 założeń, 38 zmian, 12 zawieszeń i wznowień oraz 8 wykreśleń w  
centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. 

34. Zrealizowano i zakończono zadanie na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z 
terenu gminy Prószków”.  

35. Wydano 153 decyzji na zwrot podatku akcyzowego.  

36. Podpisano umowę i rozpoczęto prace na zadaniu „Budowa drogi gminnej ul. 
Kwiatowej w górkach – etap I” wartość zadania brutto  360 156,66 zł. 

Zastępca Burmistrza 

     Anna Wójcik 

 

 


