
RO.0002.22.2014.2016.ORM                             Prószków, 20.10.2016 r. 
 
 

 
Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie 
ul. Daszyńskiego 6 

28 październik 2016 r., godz. 10.30 
 

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

1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 181), 
2) zmiany Uchwały nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 r. w 

sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 
(druk nr 182), 

3) w sprawie statutu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie (druk nr 183), 
4) wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości 

przekraczającej 3.500.000 zł do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prószkowie (druk nr 184), 

5) zmiany Uchwały nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie  z dnia 17 września 2015 r. w 
sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków (druk nr 
185), 

6) zmieniająca uchwałę nr XXI/151/2016 r. Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2016 
r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Prószków 2025 (druk nr 
186), 

7) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (druk nr 
187), 

8) zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016 (druk nr 188), 
9) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 189), 
10) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: "Budowa 

infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum 
przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski" (druk nr 190), 

11) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na wspólne 
sfinansowanie opracowania Studium Wykonalności inwestycji dla projektu pn. „Budowa 
infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum 
przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” (druk nr 191). 

5.   Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 192). 
6.   Pismo z dnia 21 września 2016 r. Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników  

 w sprawie zmniejszenia obciążeń podatkowych od środków transportowych.  
7.   Pismo z dnia 5 października 2016 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu w sprawie  

opinii dotyczącej potrzeb Sądu Rejonowego w Opolu w zakresie wykonywania pracy przez 
skazanych. 

8.   Pismo z dnia 18.10.2016 r. Burmistrza Prószkowa w sprawie wyznaczenia podmiotów, które    
 będą przyjmować skazanych w celu wykonywania pracy.   

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

 

 



 

RO.0006.167.2016.ORM            Projekt z dnia 17.10.2016 r. 

    Druk nr 181 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ……… października 2016 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
tj. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 716, poz. 1579), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości: 

1) od gruntów: 

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

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników                
sztucznych – 4,54 zł. od 1 ha powierzchni, 

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

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

e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o 
przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia z życie tego 
planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł. od 1 m² powierzchni. 

2) od budynków lub ich części: 

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

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

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
– 10,59 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej, 

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

- 4,61 zł. od 1 m ² powierzchni użytkowej, 

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



f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 7,62 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

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

§ 2.  

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

1) służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

2) służące do poboru, uzdatniania i doprowadzania wody, 

3) służące ochronie przeciwpożarowej, 

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

5) służące na potrzeby muzeów nierejestrowanych, 

6) służące działalności w zakresie świadczenia pomocy społecznej. 

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

§ 3.  

Traci moc uchwała Nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r., poz. 2477) oraz 
uchwała Nr XII/92/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XI/78/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości (dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r., poz. 2912). 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 5.  

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

§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. 

 

 

 

 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

     Radca prawny  

Eugeniusz Kowaluk 

              Burmistrz 

             Róża Malik 



 

Uzasadnienie  

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r., dot. przyjęcia 
nowych stawek podatkowych w związku z opublikowanym obwieszczeniem Ministra Finansów z 28 lipca 2016 
r. w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P.  z 2016 r., poz. 779) z 
uwagi na to, że górne stawki podatku zostały obniżone, należy je dostosować do obowiązujących  przepisów : 

- stawkę podatkową dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi oraz gruntów pod wodami 
powierzchniowymi płynącymi zmienia się z: 4,58 zł., na: 4,54 zł. od 1 ha powierzchni, 

- stawkę podatkową dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w 
przepisach zmienia się z: 3,00 zł. na: 2,98 zł., od 1 m kw. powierzchni, 

- stawkę podatkową dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym zmienia się z 10,68 zł. na: 10,59 zł., od 1 m kw. powierzchni użytkowej, 

- stawkę podatkową dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń zmienia się z: 4,65 zł. 
na: 4,61 zł., od 1 m kw. powierzchni użytkowej, 

- stawkę podatkową dla budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego zmienia się z: 7,68 zł. na: 7,62 zł., od 1 m kw. powierzchni 
użytkowej. 

 

 Burmistrz 

Róża Malik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RO.0006.168.2016.ORM            Projekt z dnia 20.10.2016 r. 

    Druk nr 182 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010r. w 
sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 
446 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. 
Dz.U. z 2016r., poz. 716 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 
2016r., poz. 617 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 
2016r., poz. 374 z późn. zm.) w zw. z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 
2015r., poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uchwałę nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia  23 czerwca 2010r. w sprawie poboru 
podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso  (t.j. Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego z 
2013r., poz. 1787 z późn. zm.) zmienia się w sposób następujący: 

1) § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Emanuela Cebula”; 

2) § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Natalia Piasecka”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3.  

Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie i poszczególnych 
sołectwach oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 4.  

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

           Radca prawny  

mgr Andrzej Dąbrowski 

              Burmistrz 

             Róża Malik 



 

Uzasadnienie  

W § 3 Uchwały nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia  23 czerwca 2010r. w sprawie poboru 
podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (t.j. Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego z 
2013r., poz. 1787 z późn. zm.) jako inkasentów określono wyszczególnione osoby zatrudnione w Urzędzie 
Miejskim w Prószkowie, tj.: 

1)Sylwia Białończyk; 

2)Bożena Poczykowska; 

3)Gabriela Grund; 

4)Małgorzata Piasecka; 

5)Natalia Witek; 

6)Gabriela Hudala. 

Na skutek zmian w obsadzie kadrowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie za osobę wskazaną w § 3 pkt 2) 
Uchwały w brzmieniu dotychczasowym (tj. Panią Bożenę Poczykowską) jako inkasenta wskazuje się osobę 
Pani Emanueli Cebula, natomiast w związku ze zmianą stanu cywilnego osoba wskazana w § 3 pkt 5) nosi 
nazwisko „Piasecka”. 

Wobec powyższego zasadne jest zaktualizowanie dotychczasowego brzmienia Uchwały nr XLII/375/2010 
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia  23 czerwca 2010r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, 
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (t.j. Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego z 2013r., poz. 1787 z późn. 
zm.) zgodnie  z obowiązującym stanem faktycznym. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Burmistrz 

Róża Malik 

 



 

RO.0006.169.2016.ORM            Projekt z dnia 20.10.2016 r. 

    Druk nr 183 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

w sprawie statutu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.  z 2016 r. poz. 
446), art. 11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 
Rada  Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Jednostce budżetowej Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie nadaje się statut stanowiący 
załącznik do uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie  z dniem  1 stycznia 2017roku. 

§ 4.  

Traci moc uchwała Nr XVII/132/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie 

statutu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej. 

           Radca prawny  

mgr Andrzej Dąbrowski 

              Burmistrz 

             Róża Malik 



 

Załącznik do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

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

STATUT  

Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie 

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE   

§ 1.  

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie  z siedzibą w Prószkowie  przy  ul. Opolskiej 10/1 zwane   
w dalszym ciągu statutu „Biurem”  jest jednostką  organizacyjną Gminy Prószków pełniącą funkcję jednostki 
obsługującej w    rozumieniu art. 10b ust. 1 ustawy   z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym, powołaną do 
prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej jednostek obsługiwanych tj. szkół i 
przedszkoli dla których organem prowadzącym jest  Gmina Prószków. 

§ 2.  

Biuro jako jednostka  budżetowa gminy działa na podstawie przepisów  prawa,  a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2016r. poz. 446); 

2) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2016 r. poz. 902); 

3) ustawy 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885  z późn. zm.); 

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz.U. 2016r. poz. 1047); 

5) ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015 r.   poz. 2156 z późn. zm.); 

6) ustawy  z dnia  26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz.U z 2016 r. poz. 1379). 

 

PRZEDMIOT  DZIAŁANIA  

§ 3.  

1. Przedmiotem działalności Biura jest obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna oraz prawna 
przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Prószków. 

1) obsługa administracyjno - organizacyjna obejmuje wykonywanie kompetencji organu samorządu gminnego 
wynikających z ustawy o systemie oświaty  i karty nauczyciela, a w szczególności: 

a) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydanie decyzji  w zakresie dofinansowania kosztów 
kształcenia młodocianych pracowników; 

b) obsługa administracyjna, organizacja postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i 
przygotowanie projektów decyzji w tym zakresie; 

c) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji rządowych  programów 
pomocowych, w tym rozliczanie przyznanych dotacji; 

d) zapewnienie dowozów dzieci do szkół; 

e) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie prowadzenia prawidłowej polityki kadrowej; 



 

f) przygotowanie i organizacja czynności związanych z powołaniem komisji konkursowej wyłaniającej 
kandydata na dyrektora jednostki oświatowej; 

g) prowadzenie spraw związanych z procedurą projektowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych  na 
każdy rok szkolny; 

h) prowadzenie i koordynowanie  zadań   w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia  
zawodowego nauczycieli; 

i) prowadzenie ewidencji obowiązku szkolnego. 

2) obsługa finansowa, w tym prowadzenie zadań w zakresie rachunkowości, obejmuje  w szczególności: 

a) prowadzenie gospodarki finansowej Biura oraz jednostek obsługiwanych; 

b) prowadzenie ksiąg rachunkowych; 

c) prowadzenie ewidencji majątkowej w oparciu o dokumenty i dyspozycje dyrektorów jednostek oświatowych, 
w tym dokumentację inwentaryzacyjną; 

d) prowadzenie ewidencji majątkowej w oparciu o dokumenty i dyspozycje dyrektorów jednostek 
oświatowych, w tym dokumentację inwentaryzacyjną; 

e) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych; 

f) przygotowanie niezbędnych danych do sporządzenia wniosku budżetowego projektu planów finansowych; 

g) określenie zasad polityki rachunkowości; 

h) zapewnienie obsługi bankowej; 

i) obsługa wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla pracowników, w tym  przygotowanie list 
płatniczych, organizowanie wypłaty wynagrodzeń i wystawianie zaświadczeń; 

j) rozliczanie przyznanych dotacji na realizacje rządowych programów pomocowych. 

3) obsługa prawna 

2. Wspólna obsługa Biura nie narusza kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do dysponowania  
środkami publicznymi oraz zaciągania  zobowiązań, a także do sporządzania i zatwierdzania 
planu finansowego oraz przeniesień i wydatków w tym planie. 

 

ORGANIZACJA BIURA  

§ 4.  

1. Dyrektor kieruje Biurem i reprezentuje je na zewnątrz. 

2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Prószkowa. 

3. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Biura oraz dokonuje czynności  z zakresu prawa pracy. 

4. Dyrektor Bura jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz za rachunkowość i sprawozdawczość 
jednostek obsługiwanych. 

5. Dyrektor  i pracownicy Biura  są pracownikami samorządowymi. 

6. Pracownicy Biura  wynagradzani są na zasadach przewidzianych dla pracowników samorządowych . 

§ 5.  

1. Dyrektor ustala regulamin organizacyjny oraz schemat organizacyjny Biura po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Burmistrza. 



 

2. Prawa i obowiązki Głównego Księgowego regulują odrębne przepisy. 

 

GOSPODARKA FINANSOWA  

§ 6.  

1. Biuro  prowadzi gospodarkę finansową  na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe. 

2. Biuro prowadzi obsługę finansową przedszkoli i szkół  z odrębnych rachunków bankowych. 

3. Podstawą gospodarki finansowej  jest  roczny plan finansowy. 

4. Biuro planuje i rozlicza środki finansowe zgodnie z klasyfikacją budżetową . 

5. Księgowość Biura  prowadzona jest według zakładowego planu kont jednostki  budżetowej. 

 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

§ 7.  

1. Biuro  prowadzi dokumentacje finansową, organizacyjną    i archiwalną zgodnie  z obowiązującymi 
przepisami. 

2. Biuro używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem  siedziby, numerem NIP  i REGON, 
numerem telefonu i faksu . 



 

 

Uzasadnienie 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy  o samorządzie 

gminnym oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2015, poz. 1045) istnieje konieczność 

dostosowania obecnie funkcjonującej organizacji obsługi finansowo-księgowej jednostek 

oświatowych w Gminie Prószków do nowych unormowań prawnych , tym samym do zmiany 

statutu uchwalonego w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Burmistrz 

Róża Malik 
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    Druk nr 184 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości 
przekraczającej 3.500.000 zł do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Prószkowie 

Na podstawie § 2 ust. 3 Uchwały Nr XXVIII/211/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 grudnia 2004r. w 
sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Prószkowa (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2004r. Nr 14, poz. 436) Rada Miejska  w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Pozytywnie opiniuje się zamiar wniesienia przez Burmistrza Prószkowa prawa własności rzeczowego majątku 
trwałego w postaci sieci kanalizacji sanitarnej położonej na terenie miejscowości Winów w gminie Prószków jako 
wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Prószkowie, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w/w 
Spółki. 

§ 2.  

Wartość aportu o którym mowa w § 1 wynosi 4.048.900,00 zł (słownie: cztery miliony czterdzieści osiem 
tysięcy dziewięćset złotych). 

§ 3.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

           Radca prawny  

mgr Andrzej Dąbrowski 

              Burmistrz 

             Róża Malik 



 

 

Uzasadnienie  

W Uchwale Nr XXVIII/211/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zasad 
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Prószkowa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 
2004r. Nr 14, poz. 436) założono, iż w zamian za obejmowane akcje lub udziały Burmistrz Prószkowa wnosi do 
spółek prawa handlowego wkłady niepieniężne – aporty, a wniesienie wkładu niepieniężnego o wartości 
przekraczającej 3 500 000,00 zł wymaga opinii Rady Miejskiej w Prószkowie (§ 2 ust. 2 oraz ust. 3). W 
związku z tym, iż wartość aportu, o którym mowa w Uchwale, przekracza ustaloną kwotę, konieczne jest 
wydanie przez Radę Miejską w Prószkowie opinii w tym przedmiocie. 

Gmina Prószków jest jedynym udziałowcem spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 
o.o. w Prószkowie. Wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki spowoduje podwyższenie jej kapitału 
zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów, przekładając się tym samym na prowadzoną działalność 
w sposób umożliwiający osiąganie lepszych wyników ekonomicznych. 

W określonym w Umowie Spółki przedmiocie jej działalności wskazuje się m.in. na administrowanie i 
prowadzenie gospodarki konserwacyjno-remontowej urządzeń, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w celu 
utrzymania ich w stałej sprawności (§ 7ust. 12). Będąca przedmiotem aportu sieć kanalizacji sanitarnej, na którą 
składają się systemy rur, koryt i kolektorów, jest więc ściśle związana z podstawową działalnością Spółki. 
Przekazanie we wskazanym w Uchwale zakresie prawa własności przyczyni się do lepszego administrowania 
infrastrukturą kanalizacyjną na terenie gminy Prószków, a więc i lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców w 
tym zakresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Burmistrz 

Róża Malik 
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    Druk nr 185 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

w sprawie zmiany Uchwały nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie  z dnia 17 września 2015 r. w 
sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 
Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwałę nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia do 
realizacji Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków zmienia się w sposób następujący:  W załączniku 
do uchwały skreśla się dotychczasową treść punktu 4.4. i nadaje mu brzmienie: „Gmina Prószków realizuje zadania 
zawarte w niniejszym programie z wykorzystaniem środków własnych a także ze środków pozyskanych z 
dofinansowania zewnętrznego. W przypadku nie uzyskania dofinansowania zewnętrznego Gmina może odstąpić od 
realizacji części zadań. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z  dniem podjęcia.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie  

Brak zapisu dotyczącego wykorzystania środków własnych w celu realizacji zadań ujętych w planie 
powoduje, że inwestycji realizowanych ze środków budżetu Gminy Prószków nie można ująć w wykonaniu 
planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków. Każda zrealizowana inwestycja z zakresu 
termomodernizacji przyczynia się do obniżenia emisji  oraz do zmniejszenia zużycia energii co zbliża Gminę do 
osiągnięcia celów zawartych w Planie. 

Zasadne jest zatem ujęcie dodatkowego źródła finansowania w warunkach realizacji programu. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne. 

           Radca prawny  

mgr Eugeniusz Kowaluk 

              Burmistrz 

             Róża Malik 

 Burmistrz 

Róża Malik 

 



 

RO.0006.172.2016.ORM                                     Projekt z dnia 20.10.2016 r. 

                      Druk nr 186 

  
 
 

UCHWAŁA NR …………… 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

 
z dnia … października 2016 r. 

 
zmieniająca uchwałę nr XXI/151/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 

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. Uchwałę nr XXI/151/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2016 r.  

w sprawie przyjęcia Strategii  Zrównoważonego Rozwoju Gminy Prószków 2025 zmienia się w 
sposób następujący: Mapę- rys. nr 5. „GŁÓWNE OBSZARY ZDEGRODOWANEGO 
ŚRODOWISKA KULTUROWEGO” Strategii  Zrównoważonego Rozwoju Gminy Prószków 2025 
zastępuje się mapą jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

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

Urzędowym. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Uzasadnienie  
 

Zmiana dotychczasowej mapy- rys. nr 5. „GŁÓWNE OBSZARY ZDEGRODOWANEGO 
ŚRODOWISKA KULTUROWEGO” Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Prószków 2025 
i zastąpienie jej mapą jak w załączniku do niniejszej uchwały jest niezbędne w celu zachowania 
spójności pomiędzy obszarem wskazanym w Gminnym Programem Rewitalizacji a Strategią 
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Prószków 2025.  
 
 
 
 

           Radca prawny  

mgr Andrzej Dąbrowski 

              Burmistrz 

             Róża Malik 

 Burmistrz 

Róża Malik 

 



 

Załącznik do uchwały nr …… 
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Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

     Radca prawny  

Eugeniusz Kowaluk 

      Zastępca Burmistrza 

           Anna Wójcik 

 



 

 

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

 

      Zastępca Burmistrza 

           Anna Wójcik 

 



 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr …………….. 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia …………… 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) 

 

Rada Miejska w Prószkowie rozstrzyga, co następuje: 

 

1. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej w dniu 12 listopada 2015 r. dotyczącej braku zgody na lokalizację ubojni 

w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych. 

 

Uzasadnienie: 

Głównym celem zmiany planu jest zmiana przeznaczenia terenu (określonego w planie obowiązującym jako teren 

rzemiosła usługowego o niskiej intensywności zagospodarowania z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, 

z zakazem lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych zaliczonych do kategorii 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które zawsze wymagają sporządzenia raportu 

oddziaływania na środowisko oraz co do których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany) 

na przeznaczenie zgodne z istniejącym zagospodarowaniem, tj. teren zabudowy usługowej (symbol 1U, działka 

nr 702/221 – na działce znajduje się budynek usługowy z mieszkaniem) oraz teren produkcyjny (symbol 2P, 

działka nr 703/221 – na działce znajduje się niewielki zakład produkujący żywność pochodzenia zwierzęcego). 

Oceniając wpływ ustaleń zmiany planu należy mieć na uwadze rzeczywisty i obiektywny wpływ tych ustaleń na 

środowisko i sąsiedztwo, w tym fakt, że zmiana planu dotyczy istniejącego zakładu, który obecnie, niezależnie od 

ustaleń zmiany planu, musi spełniać odpowiednie normy i przepisy, przede wszystkim w zakresie ochrony 

powietrza atmosferycznego oraz zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – ocenia się, 

że zmiana planu nie wpłynie znacząco negatywnie na środowisko. 

Ponadto przewidywane zamierzenia są zgodne z kierunkami rozwoju przestrzennego określonymi w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Prószków. 

 



 

2. Nie uwzględnia się uwag wniesionych w dniu 13 listopada 2015 r. (data stempla pocztowego, data wpływu do 

urzędu 18 listopada 2015 r.). 

Uwaga nr 1: Projektowana zmiana planu zagospodarowania przestrzennego nie uwzględnia zaskarżenia zmiany 

studium. 

Uzasadnienie: 

Do czasu zakończenia postępowania sądowego w tej sprawie nie ma podstaw formalnych do wstrzymania prac 

planistycznych nad zmianą planu miejscowego. 

 

Uwaga nr 2: Zmiana planu narusza interes faktyczny mieszkańców sąsiadujących z ubojnią. 

Uzasadnienie: 

Istnienie i funkcjonowanie ubojni w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej nie przesądza o tym, że może zostać 

naruszony interes faktyczny mieszkańców z nią sąsiadujących. Jeżeli ubojnia spełnia wszelkie normy związane 

z ochroną środowiska, w tym nie powoduje przekroczenia norm określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz.U. poz. 

112 z dnia 22 stycznia 2014 r.) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16 z 2010 r. poz. 87), to nie można 

enumeratywnie stwierdzić, że naruszone są przepisy prawa materialnego, a tym samym interes faktyczny 

właścicieli nieruchomości sąsiadujących z ubojnią. 

Ponadto należy zauważyć, że w obecnym stanie prawnym w Polsce nie ma norm dotyczących uciążliwości 

zapachowej, co oznacza, że nie można jednoznacznie stwierdzić, iż zapach pochodzenia zwierzęcego może 

mieć negatywny wpływ na zdrowie i życie ludzi. 

 

Uwaga nr 3: Zmiana planu w zakresie działek nr 702/221 i 703/221 narusza również interes prawny 

mieszkańców. 

Uzasadnienie: 

Sąsiedztwo zabudowy produkcyjnej i zabudowy mieszkaniowej nie przesądza o tym, że może zostać naruszony 

interes prawny mieszkańców. Z żadnego aktu prawnego nie wynika, że takie sąsiedztwo jest niemożliwe 

i że w planie miejscowym nie można wyznaczyć terenu zabudowy produkcyjnej w sąsiedztwie terenu zabudowy 

mieszkaniowej. Istotne jest to, czy na terenie zabudowy mieszkaniowej, w wyniku działalności na terenie 

zabudowy produkcyjnej, dojdzie do przekroczenia norm związanych z ochroną środowiska. Jeżeli tak, to interes 

prawny może być naruszony. Jeżeli nie, to nie można a priori przyjąć, że interes prawny został naruszony. 

 



 

Uwaga nr 4: Projekt planu jest sprzeczny z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 

13.07.2015 r., a tym samym narusza art. 17 pkt 6 lit. a i pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz przepisy wskazane w opinii RDOŚ. 

Uzasadnienie: 

1) W projekcie zmiany planu określono zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

wynikające z potrzeb ochrony środowiska (m.in. przez określenie odpowiednich zasad kształtowania 

zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów), natomiast nie określono zasad ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wynikających z obowiązujących ustaleń planów ochrony 

ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych 

form ochrony przyrody występujących na terenach objętych planem, ponieważ obszar objęty planem nie 

dotyczy terenów, na których występują takie uwarunkowania, w związku z tym nie zachodzi tutaj 

sprzeczność z obowiązującymi przepisami. Ponadto zmiany planu nie należy oceniać w kontekście 

sprzeczności z planem obowiązującym, ponieważ właśnie po to dokonuje się zmiany planu, aby w 

zmienionym planie wybrane ustalenia różniły się od ustaleń planu obowiązującego. 

2) Istniejący zakład produkcyjny nie znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, o czym jest mowa 

w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a w jej sąsiedztwie (tylko od strony północnej 

i południowej). Jeżeli ten zakład spełnia i będzie spełniał normy dotyczące ochrony środowiska, niezależne 

od ustaleń planu, w tym związane z dopuszczalnym poziomem hałasu w środowisku i stanem czystości 

powietrza atmosferycznego, to nie będzie mowy o istotnym negatywnym oddziaływaniu tego zakładu 

na środowisko. Działaniem minimalizującym ewentualne negatywne oddziaływanie zakładu na tereny 

sąsiednie jest określenie linii zabudowy po obrysie terenu produkcyjnego, a więc umożliwienie realizacji 

zabudowy bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, pozwalającej na ekranowanie i zamknięcie 

działalności do wewnątrz terenu produkcyjnego. Ze względu na istniejące zagospodarowanie oraz niewielką 

powierzchnię terenu produkcyjnego nie ma możliwości utworzenia stref buforowych, o których jest mowa 

w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

3) Z projektu uchwały, przed ponownym przekazaniem do zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska, usunięto zapis, że teren 1U, ze względu na dopuszczalny poziom hałasu 

w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, należy do terenów mieszkaniowo-usługowych. 

4) Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu określa metody analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu, w tym wskazuje wskaźniki monitoringu (przede wszystkim 

związane z dopuszczalnym poziomem hałasu w środowisku i stanem czystości powietrza atmosferycznego), 

które powinny być monitorowane i analizowane po wejściu planu w życie (rozdział XII prognozy). 

5) Prognozę oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu, przed ponownym przekazaniem do 

zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, uzupełniono o określenie, 

przeanalizowanie i ocenę celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotnych z punktu widzenia projektu planu. 



 

6) W prognozie oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu dokonano analizy istniejących problemów 

ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu (rozdział IV i VIII prognozy). 

7) W prognozie oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu wyraźnie stwierdzono, że realizacja 

ustaleń projektu zmiany planu nie wpłynie znacząco negatywnie na stan środowiska i nie będzie powodować 

istotnych skutków przestrzennych wykraczających poza granice opracowania, również w zakresie ochrony 

różnorodności biologicznej, pod warunkiem, że działalność na terenie produkcyjnym nie spowoduje 

przekraczania dopuszczalnych norm i przepisów, niezależnych od ustaleń planu. 

8) Uzasadnienie jak w pkt 1. 

 

Uwaga nr 5: Prognoza oddziaływania na środowisko nie uwzględnia opinii Opolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

Uzasadnienie: 

Opinia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o której mowa w uwadze, dotyczy Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków, a więc innego dokumentu 

planistycznego. 

Prognoza oddziaływania na środowisko określa oddziaływanie na krajobraz (ocenia się, że nie nastąpi 

naruszenie historycznie ukształtowanego układu przestrzennego – budynki produkcyjne nie przewyższają skalą, 

formą czy gabarytami historycznej zabudowy wsi, ponadto w tym przypadku funkcja produkcyjna pozostaje bez 

wpływu na układ przestrzenny, w żaden sposób nie zakłóca tego układu), co potwierdza uzgodnienie Opolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (postanowienie ZN.5150.109.2015.MO z dnia 24 lipca 2015 r.). 

 

Uwaga nr 6: Prognoza oddziaływania na środowisko pomija zagrożenia wynikające z funkcjonowania zakładu 

przetwórstwa mięsnego i jest wewnętrznie sprzeczna. 

Uzasadnienie: 

1) Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany planu zawiera informacje o potencjalnym oddziaływaniu na 

ludzi, w tym oddziaływaniu negatywnym, związanym z odczuwaniem zapachów pochodzących z zakładu 

produkcyjnego (tabela 3, klasyfikacja oddziaływań ze względu na wybrane rozwiązania planistyczne). 

2) Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany planu zawiera informacje o potencjalnym oddziaływaniu na 

stan czystości powietrza atmosferycznego, w tym oddziaływaniu negatywnym, związanym z potencjalnym 

ryzykiem pogorszenia stanu czystości powietrza atmosferycznego o zasięgu miejscowym, przy braku 

przestrzegania norm i przepisów (tabela 3, klasyfikacja oddziaływań ze względu na wybrane rozwiązania 

planistyczne). 



 

3) Zmiana planu dopuszcza lokalizację zabudowy produkcyjnej, w tym m.in. rzeźni, chłodni, magazynu, które 

mogą być zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco, a nie zawsze znacząco, 

oddziaływać na środowisko (instalacje do przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego o zdolności 

produkcyjnej nie mniejszej niż 50 ton/rok oraz instalacje do uboju zwierząt), a więc nie ma w tym zakresie 

sprzeczności. 

 

Uwaga nr 7: Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego skutkuje ograniczeniem korzystania 

z nieruchomości zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem i będzie uzasadniała wystąpienie z roszczeniem 

odszkodowawczym przeciwko Gminie. 

Uzasadnienie: 

Tryb i zasady realizacji roszczeń określa art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      Zastępca Burmistrza 

           Anna Wójcik 

 



 

RO.0006.174.2016.ORM                                     Projekt z dnia 20.10.2016 r. 

                       Druk nr 188 

 

UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia 28 października 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, poz. 1579 ), 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, poz. 1454 )  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, poz. 2160 )  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 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. 

 

 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

     Radca prawny  

Andrzej Dąbrowski 

              Burmistrz 

             Róża Malik 



 

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Prószkowie  z 28 października 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 2.000.000,00 zł 

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2.000.000,00 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 555.100,00 zł 

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 555.100,00 zł 

 

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 WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 5.000,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.000,00 zł 

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – o kwotę 5.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

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

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 434.100,00 zł 

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 419.100,00 zł 

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny  – o kwotę 8.700,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.700,00 zł 

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  – o kwotę 22.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.000,00 zł 

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej    – o kwotę 3.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł 

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  – o kwotę 
40.000,00 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 40.000,00 

Rozdział 85216 Zasiłki stałe  – o kwotę 60.000,00 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 60.000,00 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej  – o kwotę 67.600,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  o kwotę 65.600,00 zł 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 2.000,00 zł 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  – o kwotę 112.800,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  o kwotę 107.300,00 zł 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 5.500,00 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność  – o kwotę 105.000,00 zł 



 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 35.000,00 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 70.000,00 zł 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15.000,00 zł 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów  – o kwotę 15.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.000,00 zł 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 19.000,00  zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 4.000,00 zł 

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – o kwotę 4.000,00 zł 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.000,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 15.000,00 zł 

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół– o kwotę 15.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 1.034.800,00  zł 

Dział 010 Melioracje wodne o kwotę 30.800,00 zł 

Rozdział 01008 Melioracje wodne – o kwotę 30.800,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 30.800,00 zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 4.000,00 zł 

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – o kwotę 4.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 4.000,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.000.000,00 zł 

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 1.000.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 6 do Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 17 grudnia 2015 r. – ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 
PRÓSZKÓW NA ROK 2016. 
 
W dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych:  
- dodaje się lp. 4 Dział  600 Rozdział 60013 Powiat Opolski – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego. Plan 4.000,00 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 60 580 60 580   

  01008 Melioracje wodne 53 200 53 200   

  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 78 300 78 300   

  80104 Przedszkola 55 100 55 100   

  80110 Gimnazja 8 200 8 200   

  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 15 000 15 000   

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 83 289 83 289   

  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 31 289 31 289   

  92195 Pozostała działalność 52 000 52 000   

 WYDATKI MAJ ĄTKOWE OGÓŁEM 2 245 723 1 714 723 531 000 



 

 

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr     Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30  września 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok 

kalendarzowy 2016 r.  

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 179 580,00 60 580,00   

  Dział 010 rozdz. 01008 172 200,00 53 200,00   

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

40 000,00 40 000,00   

2 Budowa studni chłonnej w Zimnicach Małych 23 600,00 3 600,00   

3 
Budowa studni chłonnej w Zimnicach 
Wielkich 

26 600,00 3 600,00   

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

5 
Przebudowa odwodnienia w rejonie ulicy 
Korfantego - projekt techniczny 

76 000,00 0,00 realizacja zadania 
w latach następnych 

  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 3 912 000,00 812 000,00   

  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 3 120 000,00 20 000,00   

1 

Budowa ścieżki rowerowej 'Prószków 
Pomologia" wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 
414 na odcinku Złotniki - Prószków 
Pomologia 

3 120 000,00 20 000,00 
 w tym: 4.000,00 zł 
dotacja dla Powiatu 
Opolskiego 

  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 78 300,00 78 300,00   

  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   

  Dział 801 rozdz. 80114 15 000,00 15 000,00   

1 Zakup i montaż serwera 15 000,00 15 000,00   

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 
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 

2 083 289,00 83 289,00   

  Dział 921 rozdz. 92109 2 031 289,00 31 289,00   

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

2 000 000,00 0,00 realizacja zadania 
w latach następnych 

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 8 072 635,00 2 245 723,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 

Zwiększa się budżet po stronie:  Przychodów o kwotę 555.100,00 zł o nadwyżki z lat ubiegłych 

Zmniejsza się budżet po stronie:  Przychodów o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek 

 

Zwiększa się budżet po stronie:  Wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł w tym: 

Dz.900 Rozdz. 90004 na kwotę 5.000,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 

Zmniejsza się budżet po stronie: Wydatków bieżących o kwotę 434.100,00 zł w tym: 

Dz. 852 Rozdz. 85206 na kwotę 8.700,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

Zmiany w budżecie spowodowane są brakiem realizacji zadań w I-III kwartale 

Dz. 852 Rozdz. 85212 na kwotę 22.000,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

W związku z wprowadzeniem Ustawy o wspomaganiu rodziny otrzymano środki na koszty obsługi w 
związku z powyższym pozostały zmniejszyło się wykonanie w tym dziale 

Dz. 852 Rozdz. 85213 na kwotę 3.000,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

Zmniejszenie planu w związku z otrzymanymi środkami od Wojewody oraz niewykonanie planu z 
powodu zgonów podopiecznych 

Dz. 852 Rozdz. 85214 na kwotę 40.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Zmniejszenie planu w związku z otrzymaniem dotacji do zadań własnych od Wojewody i nie 
wykorzystaniem środków własnych. 

Dz. 852 Rozdz. 85216 na kwotę 60.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Zmniejszenie planu w związku z otrzymaniem dotacji do zadań własnych od Wojewody i nie 
wykorzystaniem środków własnych oraz zaprzestania pobierania zasiłków stałych przez 2 osoby 

Dz. 852 Rozdz. 85219 na kwotę 67.600,00 zł – z tego: 

    65.600,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

      2.000,00 zł – wydatki związane z realizacja zadań statutowych 

Zmniejszenie planu w wyniku oszczędności na wynagrodzeniach w wyniku absencji oraz brak 
konieczności zatrudnienia asystenta rodziny. 

Dz. 852 Rozdz. 85228 na kwotę 112.800,00 zł – z tego: 

    107.300,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

      5.500,00 zł – wydatki związane z realizacja zadań statutowych 

Zmniejszenie planu w wyniku oszczędności na wynagrodzeniach w wyniku absencji oraz mniejszego 
zatrudnienia pracowników. 

Dz. 852 Rozdz. 85295 na kwotę 105.000,00 zł – z tego: 

    35.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych  
     70.000,00 zł – wydatki związane z realizacja zadań statutowych 

Zmniejszenie planu w wyniku rezygnacji z pobytu w DPS jednej osoby, zgonu jednej osoby oraz 
mniejsze zapotrzebowanie na tą formę pomocy 

Dz. 854 Rozdz. 85415 na kwotę 15.0000,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Zmniejszenie planu w związku z otrzymaniem dotacji do zadań własnych od Wojewody i nie 
wykorzystaniem środków własnych. 

 

 



 

Zwiększa się budżet po stronie: Wydatków majątkowych o kwotę 19.000,00 zł 

Dz. 600 Rozdz. 60013 na kwotę 4.000,00 zł – „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków Pomologia” 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki – Prószków Pomologia.- Dotacja dla Powiatu 
Opolskiego na wspólne sfinansowanie opracowania Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu 
pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – II etap oraz budowa centrum 
przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” – Studium jest niezbędne do złożenia wniosku do 
Aglomeracji Opolskiej w ramach której Gmina Prószków wybuduje ścieżkę. 

Dz. 801 Rozdz. 80114 na kwotę 15.000,00 zł –Zakup serwera dla Biura Obsługi Oświaty 
Samorządowej” 

Zmniejsza się budżet po stronie: Wydatków majątkowych o kwotę 1.034.800,00 zł w tym: 

Dz. 010 Rozdz.01008 na kwotę 30.800,00 zł z tego: 

- zmniejszenie wartości inwestycji „Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Korfantego o kwotę 
16.000,00 . Zadanie przeniesione do końcowej realizacji za 2017 r. zwg. na potrzebę uzyskania 
stosownych pozwoleń. 

- zmniejszenie wartości inwestycji „Budowa studni chłonnej w Zimnicach Małych o kwotę 7.400,00 . 
Zadanie przeniesione do końcowej realizacji za 2017 r. zwg. na potrzebę uzyskania stosownych 
pozwoleń. 

- zmniejszenie wartości inwestycji „Budowa studni chłonnej w Zimnicach Wielkich – projekt 
techniczny o kwotę 7.400,00 . Zadanie przeniesione do końcowej realizacji za 2017 r. zwg. na 
potrzebę uzyskania stosownych pozwoleń. 

Dz. 600 Rozdz. 60013 na kwotę 4.000,00 zł przeniesienie środków w wydatków majątkowych na 
dotację dla Powiatu Opolskiego 

Dz. 921 Rozdz. 92109 na kwotę 1.000.000,00 zł przeniesienie realizacji zadania na lata następne. 

 

Sporządziła: Dorota Staniów                        

Prószków, 20-10-2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Burmistrz 

Róża Malik 

 



 

RO.0006.175.2016.ORM                                     Projekt z dnia 20.10.2016 r. 

                       Druk nr 189 

 
 

UCHWAŁA NR   
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 28 października 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 w 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian w: 

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

2. Wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 2 
do niniejszej uchwały. 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

§  3 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

     Radca prawny  

Andrzej Dąbrowski 

              Burmistrz 

             Róża Malik 



 

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR  
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 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 1.444.900,00 zł, z tego: zwiększa się 
wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 429.100,00 zł  i wydatki majątkowe (kolumna 2.2) 
o kwotę 1.015.800,00 zł 

2) Zmniejsza się przychody budżetu (kolumna 4) o kwotę 1.444.900,00 zł z tego:  
zwiększa się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (kolumna 4.1) o kwotę 555.100,00 zł w 
tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.1.1) 555.100,00 zł 
zmniejsza się kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (kolumna 4.3) o kwotę 
2.000.000,00 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.3.1) 2.000.000,00 zł 

3) Zmniejsza się kwotę długu (kolumna 6) na koniec 2016 roku o kwotę 2.000.000,00 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 
201.600,00 zł 

2) Zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy 
(kolumna 11.3) o kwotę 972.800,00 zł, z tego: majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 
972.800,00 zł 

3) Zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 1.019.800,00 zł 
4) Zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji (kolumna 11.6) o kwotę 4.000,00 zł 
 

W roku 2017  
• Zwiększa się dochody ogółem (kolumna 1), w tym: dochody bieżące (kolumna 1.1)  o kwotę 

2.600.000,00, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 
1.1.5) o kwotę 3.000.000,00 zł 

• Zwiększa się wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 3.000.000,00 zł, z tego: zwiększa się 
wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 1.631.000,00 zł  i wydatki majątkowe (kolumna 
2.2) o kwotę 1.369.000,00 zł 

• Zmniejsza się rozchody budżetu (kolumna 5) o kwotę 400.000,00 zł, w tym z tytułu spłat rat 
kapitałowych kredytów i pożyczek (komuna 5.1) 400.000,00 zł 

• Zmniejsza się kwotę długu (kolumna 6) na koniec 2017 roku o kwotę 1.600.000,00 zł 
 

w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych: 
 

• Zmniejszono spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (kolumna 10.1) o 
kwotę 400.000,00 zł 

• Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 
11.3) o kwotę 1.369.000,00 zł, z tego: majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 1.369.000,00 zł 
 

W danych uzupełniających o długu i jego spłacie zmniejszono spłaty rat kapitałowych wynikające 
wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 400.000,00 zł. 

 
W roku 2018  

• Zwiększa się dochody ogółem (kolumna 1), w tym: dochody bieżące (kolumna 1.1)  o kwotę 
3.566.598,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 
(kolumna 1.1.5) o kwotę 3.000.000,00 zł 

• Zwiększa się wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 4.166.598,00 zł, z tego: zwiększa się 
wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 1.266.598,00 zł  i wydatki majątkowe (kolumna 
2.2) o kwotę 2.900.000,00 zł 



 

• Zmniejsza się rozchody budżetu (kolumna 5) o kwotę 600.000,00 zł, w tym z tytułu spłat rat 
kapitałowych kredytów i pożyczek (komuna 5.1) 600.000,00 zł 

• Zmniejsza się kwotę długu (kolumna 6) na koniec 2018 roku o kwotę 1.000.000,00 zł 
 

w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych: 
 

• Zmniejszono spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (kolumna 10.1) o 
kwotę 600.000,00 zł 

• Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 
11.3) o kwotę 2.900.000,00 zł, z tego: majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 2.900.000,00 zł 
 

W danych uzupełniających o długu i jego spłacie zmniejszono spłaty rat kapitałowych wynikające 
wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 600.000,00 zł. 
 
W roku 2019  

• Zwiększa się dochody ogółem (kolumna 1), w tym: dochody bieżące (kolumna 1.1)  o kwotę 
3.272.908,39 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 
(kolumna 1.1.5) o kwotę 3.000.000,00 zł 

• Zwiększa się wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 4.272.908,39 zł, z tego: zwiększa się 
wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 3.207.961,00 zł  i wydatki majątkowe (kolumna 
2.2) o kwotę 1.064.947,39 zł 

• Zmniejsza się rozchody budżetu (kolumna 5) o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym z tytułu spłat 
rat kapitałowych kredytów i pożyczek (komuna 5.1) 1.000.000,00 zł 
 

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zmniejszono spłaty 
kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (kolumna 10.1) o kwotę 1.000.000,00 zł. 

 
W danych uzupełniających o długu i jego spłacie zmniejszono spłaty rat kapitałowych wynikające 
wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000,00 zł. 

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

1) zmniejszono limit 2016 o kwotę 1.000.000,00 zł oraz zwiększono limit na rok 2017 o kwotę 
1.000.000,00 zł na zadaniu pn. ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W 
BUDYNKU OKiS W PRÓSZKOWIE  

2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.: 
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: 

Wydatki majątkowe 
• PRZEBUDOWA ODWODNIENIA W REJONIE UL.KORFANTEGO – PT + 

POZWOLENIE WODNOPRAWNE Okres realizacji 2016-2017 Łączne nakłady finansowe i 
limit zobowiązań 76.000,00 zł. Limit na rok 2016 – 0,00 zł, limit na rok 2017 – 76.000,00 zł 

• BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ „POMOLOGIA PRÓSZKÓW” WZDŁUZ DROGI 
WOJEWÓDZKIEJ NR 414 NA ODCINKU ZŁOTNIKI – PRÓSZKÓW POMOLOGIA 
Okres realizacji 2016-2018 Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 3.120.000,00 zł. 
Limit na rok 2016 – 20.000,00 zł, limit na rok 2017 – 200.000,00 zł, limit na rok 2018 – 
2.900.000,00 zł 

• BUDOWA STUDNI CHŁONNEJ PRZY BUDYNKU OSP W JAŚKOWICACH – PT + 
POZWOLENIE WODNOPRAWNE 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 

• BUDOWA STUDNI CHŁONNEJ W ZIMNICACH WIELKICH Okres realizacji 2016-2017. 
Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 26.600,00 zł. Limit na rok 2016 – 3.600,00 zł, 
limit na rok 2017 – 23.000,00 zł 



 

• BUDOWA STUDNI CHŁONNEJ W ZIMNICACH MAŁYCH Okres realizacji 2016-2017. 
Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 23.600,00 zł. Limit na rok 2016 – 3.600,00 zł, 
limit na rok 2017 – 20.000,00 zł 

• WYKONANIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH WRAZ Z MONTAŻEM WIAT I 
ICH OŚWIETLENIEM PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 415 W M.ZIMNICE MAŁE 
Okres realizacji 2016-2017. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 30.000,00 zł. Limit 
na rok 2016 – 0,00 zł, limit na rok 2017 – 30.000,00 zł 
 

 
Sporządziła: Ewa Miążek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Burmistrz 

Róża Malik 

 



 

RO.0006.176.2016.ORM                                     Projekt z dnia 20.10.2016 r. 

                       Druk nr 190 

 
 

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

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

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: "Budowa 
infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum 

przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski" 
 
Na podstawie art. 10 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(j. t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) w związku art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm) oraz w związku z art. 28a ust. 1-3 
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 
383) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: "Budowa 
infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum 
przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski" wspólnie z Partnerami: Województwem Opolskim, 
Powiatem Opolskim, Gminą Chrząstowice, Gminą Komprachcice, Gminą Lewin Brzeski, Gminą 
Łubniany, Gminą Tarnów Opolski, Gminą Tułowice i Gminą Turawa, w którym Powiat Opolski 
pełnić będzie funkcję Partnera Wiodącego. 
2. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach osi priorytetowej III Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne, 
poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej, a wartość środków finansowych 
przeznaczonych na jego realizację w zakresie dotyczącym Gminy Prószków określona została 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków, w ramach zadania ZIT – Budowa spójnego 
systemu ciągów pieszo rowerowych. 

 
§ 2. 

1. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy Partnera Wiodącego z Partnerami 
wymienionymi w § 1 ust. 1 określać będzie porozumienie zawarte pomiędzy Partnerami. 
2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Prószków do zawarcia porozumienia w sprawie partnerstwa, 
dotyczącego projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

 
§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

      Radca prawny  

Andrzej Dąbrowski 

              Burmistrz 

             Róża Malik 



 

 

Uzasadnienie 

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między 
jednostkami samorządu terytorialnego. W celu zwiększenia atrakcyjności Gminy Prószków,  
zapewnienia bezpiecznego połączenia między miejscowościami Gminy oraz połączenia 
z rdzeniem miejskim - miastem Opole, jak również obniżenie emisji zanieczyszczeń zasadne 
jest przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: "Budowa infrastruktury pieszo-
rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w 
Gminie Lewin Brzeski"  wspólnie z Partnerami: Województwem Opolskim, Powiatem 
Opolskim, Gminą Chrząstowice, Gminą Komprachcice, Gminą Lewin Brzeski, Gminą 
Łubniany, Gminą Tarnów Opolski, Gminą Tułowice i Gminą Turawa, w którym Powiat 
Opolski pełnić będzie funkcję Partnera Wiodącego. 

Partnerzy będą starali się pozyskać dofinansowanie na realizację przedmiotowego 
projektu w ramach osi priorytetowej III Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne, poddziałanie 3.1.2 
Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Burmistrz 

Róża Malik 

 



 

 

RO.0006.177.2016.ORM                                     Projekt z dnia 20.10.2016 r. 

                       Druk nr 191 

 

UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 28 października 2016 r. 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego 

na wspólne sfinansowanie opracowania Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. 

„Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum 

przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. tj.  z 2016 r., poz. 446, poz. 1576 ), oraz art. 216 ust. 2 i art. 220 ust. 1 i 2 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. 238, 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, poz. 1454 )  Rada Miejska w  Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Udziela się z budżetu Gminy Prószków pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego  

z przeznaczeniem na wspólne sfinansowanie opracowania Studium Wykonalności Inwestycji dla 

projektu pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa 

centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”. 

§ 2 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej  

ze środków budżetu gminy na 2016 r., w wysokości do kwoty 4.000,00 zł ( słownie : cztery tysiące 

złotych 00/100 ). 

§ 3 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków 

finansowych określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Prószków  

a Powiatem Opolskim – Zarządem Powiatu Opolskiego. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

     Radca prawny  

Andrzej Dąbrowski 

              Burmistrz 

             Róża Malik 



 

 

Uzasadnienie do uchwały : 

 

Gmina Prószków przystąpiła do projektu partnerskiego pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej 

w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski w 

ramach którego wykona zadanie pn. Budowa ścieżki „Prószków-Pomologia” wzdłuż drogi nr 414 na 

odcinku Złotniki- Prószków Pomologia”. Liderem wiodącym, który  

w naszym imieniu złoży wniosek do Aglomeracji Opolskiej jest Powiat Opolski. Jednym  

z wymaganych dokumentów, które należy złożyć jest Studium Wykonalności Inwestycji. Powiat 

Opolski wykona powyższe studium, a Gmina Prószków pokryje częściowe koszty wykonania w formie 

dotacji celowej. 
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RO.0057.6.2016.ORM                                Prószków, 20.10.2016 r. 

             Druk nr 192 

 

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE 

ZA OKRES OD 22.09.2016 r. DO DNIA 19.10.2016 r.  

 

1. Zlecono i wykonano zakup tłucznia do Zimnic Małych. 
2. Wykonano wymianę wysięgników  lamp ulicznych w Przysieczy przy ul. Strzeleckiej. 
3. Wykonano  projekt stałej organizacji wraz z wykonawstwem oznakowania drogowego w 

Górkach ul. Szeroka. 
4. Wykonano uzupełnienie frezowiną asfaltową poboczy drogi relacji Złotniki – Boguszyce  
5. Wykonano koszenie poboczy drogi gminnej relacji Górki – Folwark. 
6. Wykonano projekt techniczny oświetlenia ulicznego w Boguszycach – Źlinicach ul. Polna i ul. 

Nowa 
7. Zlecono i naprawiono wybite szyby w dwóch wiatach przystankowych w Winowie oraz 

dokonano zgłoszenia zniszczeń do ubezpieczyciela ,sprawa w toku. 
8. Zlecono wymianę podłóg w sali wiejskiej w Folwarku.. 
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. Zlecono budowę osadnika dla wód opadowych i roztopowych w Źlinicach przy 

ul. Jędrzejczyka, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. 
13. Odebrano w dniu 29.09.2016 r. zadanie pn.  Przebudowa strażnicy w Chrząszczycach. 
14. Odebrano w dniu 13.10.2016 r. zadanie pn.  Termomodernizacja dachu i elewacji z wymianą 

stolarki okiennej i  bramy w  Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach. 
15. Przeprowadzono postępowanie egzekucyjne i opróżniono  lokal mieszkalny położony w 

Prószkowie przy ul. Zawadzkiego 16/1. 
16. Podpisano 11 umów na wynajęcie sal wiejskich, będących własnością Gminy Prószków. 
17. Dokonano 17 założeń, 38 zmian, 12 zawieszeń i wznowień oraz 8 wykreśleń w  Centralnej 

Ewidencji Działalności Gospodarczej. 
 

  Burmistrz 

Róża Malik 


