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Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie 
ul. Daszyńskiego 6 

25 listopad 2016 r., godz. 10.30 
 

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

1) poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części 
dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki, apelu Rady Gminy Dąbrowa o uchylenie 
rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa oraz apelu 
Rady Gminy Komprachcice o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej 
zmiany granic Gminy Komprachcice (druk nr 198), 

2) zmiany granic Gminy Prószków jaka ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku oraz 
przeprowadzenia konsultacji (druk nr 199), 

3) zmiany Uchwały nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w 
sprawie opłaty targowej (druk nr 200), 

4) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2017 
(druk nr 201), 

5) ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez gminę 
oraz zasad jego ustalania (druk nr 202), 

6) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 (druk 
nr 203), 

7) ustalenia opłaty za pobyt dziecka  u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę   oraz 
maksymalnej opłaty za wyżywienie (druk nr 204), 

8) zmiany uchwały Nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia  
25 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w 
mieście Prószków (druk nr 205), 

9) przyjęcia gminnego programu rewitalizacji dla gminy Prószków (druk nr 206), 
10) w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016 (druk nr 207), 
11) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 208).  

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 209). 
6. Dyskusja i wolne wnioski. 
7. Zakończenie obrad.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RO.0006.183.2016.ORM                                Projekt z dnia 14.11.2016 r. 
Druk nr 198 

 
 

 
 

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

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

w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w 
części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki, apelu Rady Gminy Dąbrowa o uchylenie 

rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa oraz apelu Rady 
Gminy Komprachcice o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic 

Gminy Komprachcice 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 17 Uchwały Nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 23 marca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków (t.j. Dz. U. Woj. 
Opolskiego z 2016r. poz. 930) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Popiera się Uchwałę nr XXIII/182/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 października 2016r. 
w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 19 lipca 2016r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym 
miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. z 2016r. poz. 1134), w części dotyczącej 
zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 2. Popiera się Uchwałę nr XXII/153/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016r. w sprawie 
wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 
lipca 2016r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu 
miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. z 2016r. poz. 1134), w części dotyczącej zmiany granic Gminy 
Dąbrowa. 

§ 3. Popiera się Uchwałę nr XIX.133.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia  7 listopada 2016r. w 
sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 19 lipca 2016r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym 
miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. z 2016r. poz. 1134), w części dotyczącej 
zmiany granic Gminy Komprachcice. 

§ 4. Uchwałę przekazuje się: 

1) Prezesowi Rady Ministrów; 

2) Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; 

3) Radzie Gminy Dobrzeń Wielki; 

4) Radzie Gminy Dąbrowa; 

5) Radzie Gminy Komprachcice; 

6) Prezesowi Związku Gmin Śląska Opolskiego. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
     Radca prawny  
Eugeniusz Kowaluk 

       Zastępca Burmistrza 
             Anna Wójcik 

 



 
Uzasadnienie 

Wyrażając przekonanie, iż rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016r. 
w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta 
oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. z 2016r. poz. 1134) wydane zostało w sposób sprzeczny z nakazanym 
trybem jego wydania określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i z 
niedochowaniem procedur prawodawczych, a ponadto wbrew woli zdecydowanej większości 
społeczności lokalnych, których dotyczy, uzasadnione jest podejmowanie działań mających na celu 
zrewidowanie stanowiska Rady Ministrów, zmaterializowanego we wskazanym wyżej rozporządzeniu. 

Udzielenie przez Radę Miejską w Prószkowie poparcia dla Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki 
wskazanej w § 1, Uchwały Rady Gminy Dąbrowa wskazanej w § 2  oraz Uchwały Rady Gminy 
Komprachcice wskazanej w § 3 podyktowane jest troską o przestrzeganie zasad samorządności oraz 
demokratycznego państwa prawego, a ponadto stanowi wyraz obrony fundamentalnych wartości 
jednostek samorządu terytorialnego, ich integralności terytorialnej, majątku i możliwości optymalnego 
wykonywania przez gminy zadań publicznych. 

 
 

       Zastępca Burmistrza 
             Anna Wójcik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
RO.0006.184.2016.ORM        Projekt z dnia 15.11.2016 r. 

Druk nr 199 
 

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

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

w sprawie zmiany granic Gminy Prószków jaka ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku oraz 
przeprowadzenia konsultacji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 4b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  
samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Mając na uwadze treść § 1 pkt 2) lit. c) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku w 
sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz 
zmiany nazwy gminy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1134), wyraża się wolę przystąpienia do procedury zmiany 
granic Gminy Prószków, polegającej na ponownym włączeniu do terytorium Gminy Prószków, obszaru, 
który z dniem 1 stycznia 2017 r. zostanie włączony do obszaru miasta na prawach powiatu Opole, tj.: 

1) obszaru obrębu ewidencyjnego Winów o powierzchni 278,85 ha. 

§ 2. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Prószków w sprawie 
proponowanej zmiany granic Gminy Prószków określonej w § 1 w trybie i na zasadach określonych w 
uchwale Nr XVII/126/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Prószków. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

     Radca prawny  
Eugeniusz Kowaluk 

       Zastępca Burmistrza 
             Anna Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

W dniu 19 lipca 2016 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustalenia granic 
niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1134), na podstawie którego, zgodnie z treścią § 1 pkt 2) lit. c) rozporządzenia, z 
dniem 1 stycznia 2017 r. w województwie opolskim granice miasta na prawach powiatu Opole i w 
powiecie opolskim – Gminy Prószków, mają zostać zmienione, poprzez włączenie do dotychczasowego 
obszaru miasta na prawach powiatu Opole obszaru obrębu ewidencyjnego Winów z dotychczasowego 
obszaru Gminy Prószków. 

Aktualnie dostrzega się potrzebę odwrócenia zmian granic gmin w trybie przewidzianym ustawą z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.). Wynika ona 
przede wszystkim z niezadowolenia mieszkańców całej Gminy Prószków oraz mieszkańców 
zamieszkujących tereny, które z dniem 1 stycznia 2017 roku zostaną włączone do obszaru Miasta Opola, 
którzy w sposób jednoznaczny w konsultacjach społecznych przeprowadzonych w dniach od 8 lutego 
2016 roku do 22 lutego 2016 roku wypowiedzieli się przeciwko mającej nastąpić od dnia 1 stycznia 2017 
roku zmianie granic Gminy Prószków oraz miasta na prawach powiatu Opola. Wskazać bowiem należy, 
iż w Gminie Prószków przeciwko zmianie granic Gminy opowiedziało się 2.949 mieszkańców Gminy 
Prószków biorących udział w konsultacjach społecznych, co stanowi 93,64% wszystkich oddanych 
głosów, przy wysokim udziale mieszkańców w konsultacjach społecznych wynoszącym 43,92%. 

Niestety, głos mieszkańców Gminy Prószków nie został uwzględniony przez Prezydenta Miasta Opola, 
Radę Miasta Opola, Wojewodę Opolskiego, a finalnie również przez Radę Ministrów, która 
zadecydowała o zmianie granic Gminy Prószków oraz Miasta Opola wbrew wyrażonej przez 
mieszkańców Gminy Prószków woli. W konsekwencji, Rada Miejska w Prószkowie dostrzega potrzebę 
podjęcia działań, mających na celu uszanowanie woli społeczności lokalnej i w efekcie rozpoczynając 
procedurę odwrócenia skutków zmian terytorialnych następujących z dniem 1 stycznia 2017 roku, 
pragnie doprowadzić do zmiany granic administracyjnych, zgodnej z wolą mieszkańców 
zamieszkujących Winów. 

Rada Miejska w Prószkowie inicjując niniejszą uchwałą proces zmiany granic, pragnie również 
wykazać, iż zmiana granic, która nastąpi od dnia 1 stycznia 2017 roku, nie została poparta żadnymi 
pogłębionymi analizami, a także, iż nie było wystarczająco usprawiedliwionych podstaw do tego, by tak 
daleko idącą zmianę granic Gminy Prószków przeprowadzić, zwłaszcza, iż ogranicza ona możliwość 
realizacji przez Gminę jej dotychczasowych zadań własnych. W tym względzie, Rada Miejska w 
Prószkowie jest przekonana, iż procedura zmiany granic zainicjowana niniejszą uchwałą pozwoli 
odwrócić decyzję Rady Ministrów o zmianie granic Gminy Prószków, która w tym zakresie, jest w ocenie 
Rady Miejskiej w Prószkowie oraz mieszkańców Gminy błędna oraz krzywdząca. 

Mając na uwadze powyższe, proponuje się przyjęcie uchwały w brzmieniu, jak w załączonym 
projekcie. 

 

       Zastępca Burmistrza 
             Anna Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 



 

RO.0006.185.2016.ORM        Projekt z dnia 14.11.2016 r. 
Druk nr 200 

 
 
 
 

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

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

w sprawie zmiany Uchwały nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. 
w sprawie opłaty targowej 

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. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 199lr. o podatkach i opłatach lokalnych 
(t.j. Dz.U.z 2016r., poz. 716 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 XI/82/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie 
opłaty targowej (Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego z 2015r., poz. 2481) zmienia się w sposób następujący: 

1. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:    

"1) Emanuela Cebula - pracownik Urzędu Miejskiego w Prószkowie; 

2) Gabriela Grund - pracownik Urzędu Miejskiego w Prószkowie; 

3) Sylwia Białończyk - pracownik Urzędu Miejskiego w Prószkowie". 

§ 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  
Eugeniusz Kowaluk 

       Zastępca Burmistrza 
             Anna Wójcik 



Uzasadnienie 

W § 6 ust. 2 Uchwały nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015r. w 
sprawie opłaty targowej (Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego z 2015r. poz. 2481) postanowiono, że pobór opłaty 
targowej powierza się inkasentom w osobach: 

1)Bożena Poczykowska- inspektor Urzędu Miejskiego w Prószkowie 

2)Gabriela Grund - inspektor Urzędu Miejskiego w Prószkowie 

3)Sylwia Białończyk- inspektor Urzędu Miejskiego w Prószkowie 

Na skutek zmian w obsadzie kadrowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie za osobę wskazaną w § 6 ust. 
2 pkt 1 Uchwały w brzmieniu dotychczasowym (tj. Panią Bożenę Poczykowską) jako inkasenta wskazuje 
się osobę Pani Emanueli Cebula. Odstępuje się ponadto od wskazywania stanowisk, na których 
zastrudnione są osoby pełniące funkcję inkasentów. 

Wobec powyższego zasadne jest zaktualizowanie dotychczasowego brzmienia wskazanej wyżej 
Uchwały zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym. 

 
 

       Zastępca Burmistrza 
             Anna Wójcik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
RO.0006.186.2016.ORM       Projekt z dnia 17.11.2016 r. 

Druk nr 201 
 

 
 
 
 

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

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

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2017 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 
r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 239, zm. poz. 395) uchwala się, co następuje:  

§ 1.  

Uchwala się Program Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2017, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Prószkowie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Radca prawny  
Eugeniusz Kowaluk 

       Zastępca Burmistrza 
             Anna Wójcik 



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

Rady Miejskiej w Prószkowie 

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

Program Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2017.  
 

1. Postanowienia ogólne 
§ 1 

Ilekroć w programie jest mowa o: 
1) ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 239); 
2) organizacjach pozarządowych – dotyczy to podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2  ustawy; 
3) innych podmiotach – dotyczy to podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy; 
4) gminie – dotyczy to Gminy Prószków.  

 
2. Cel główny programu. 

§ 2 
 
Celem głównym programu jest budowanie aktywnego partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego. 
 
3. Cele szczegółowe programu: 

§ 3 
 

Do celów szczegółowych programu zaliczyć należy: 
1) tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców gminy; 
2) poprawa warunków życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych; 
3) określenie priorytetowych zadań publicznych realizowanych we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami; 
4) poprawa istniejącej współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym a administracją publiczną; 
5) udział organizacji pozarządowych w tworzeniu programu współpracy. 

 
4. Zasady współpracy: 

§ 4. 
 

Współpraca Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami odbywa się na 
następujących zasadach:  

1) pomocniczości – gmina udziela pomocy organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w 
niezbędnym zakresie, uzasadnionymi potrzebami wspólnoty samorządowej; 

2) partnerstwa – współpracy równorzędnych dla siebie podmiotów we wspólnym rozwiązywaniu 
problemów;  

3) suwerenności – Gmina oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty szanują swoją autonomię;  
4) efektywności – polegającej na wspólnym dążeniu do jak najlepszych efektów przy realizowaniu 

zadań publicznych; 
5) uczciwej konkurencji – równym traktowaniu wszystkich podmiotów w zakresie realizowanych 

zadań; 
6) jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe i inne podmioty są jawne.  
 
5. Zakres przedmiotowy współpracy: 
 

§ 5 
 



Zakres przedmiotowy współpracy obejmuje realizację zadań publicznych zgodnych z art. 4 ust. 1 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
6. Formy współpracy. 

§ 6 
 

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami może mieć charakter 
finansowy i pozafinansowy.  
1) Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych poprzez: 

a) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 
realizacji; 

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 
realizacji. 

2) Współpraca pozafinansowa polega na: 
a) wzajemnym informowaniu o planowanych kierunkach działalności; 
b) konsultowaniu z organizacjami i innymi podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania 

projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji; 

c) umożliwieniu organizacjom skorzystania z preferencyjnych zasad uzyskiwania lokali na 
działalność; 

d) realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych; 
e) obejmowaniu patronatem przez Burmistrza Prószkowa przedsięwzięć realizowanych przez 

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty; 
f) pomocy organizacjom pozarządowym w przedmiocie informowania o możliwościach uzyskania 

dofinansowania ze źródeł krajowych i zagranicznych; 
g) pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych w ramach umów o współpracę zawartych 

przez Gminę Prószków.  
 
7. Priorytetowe zadania publiczne. 
 

§7 
 

Zadaniami priorytetowymi programu współpracy na rok 2017 są w szczególności:  
1) w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zadania 

polegające na: wspieraniu zrównoważonego rozwoju wsi położonych na terytorium gminy 
Prószków a w szczególności na aktywizacji ludności wiejskiej, integracji ładu środowiskowego, 
gospodarczego i społecznego; 

2) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zadania polegające na propagowaniu i 
upowszechnianiu kultury fizycznej na terenie gminy z uwzględnieniem problematyki 
środowiska wiejskiego, sportu, rekreacji, turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku, w 
tym organizowanie imprez i zawodów sportowych promujących rekreację, turystykę i zdrowy 
tryb życia; 

3) w zakresie pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia ze szczególnym 
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
zadania polegające na: pomocy w sprawach medycznych, higienicznych, odżywiania i 
rehabilitacji, pomoc ludziom obłożnie chorym, niepełnosprawnym, uzależnionym, rodzinom 
wielodzietnym i w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom w podeszłym wieku, świadczenia 
pielęgnacyjno - higieniczne, diagnostyczne oraz socjalno - bytowe, wypożyczanie sprzętu 
medycznego i rehabilitacyjnego; 

4) w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony 
przeciwpożarowej polegające na: prowadzeniu działalności mającej na celu zapobieganie 
pożarom, informowanie ludzi o istniejących zagrożeniach, branie udziału w akcjach 
ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z 
ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, wykonywanie innych zadań wynikających z 
przepisów o ochronie przeciwpożarowej; 



5) w zakresie podtrzymania tradycji narodowej i działalności na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz jezyka regionalnego, zadania dotyczące popularyzacji, 
rozwoju oświaty, kultury i sztuki mniejszości niemieckiej, zmierzającej do zaspokojenia w tym 
zakresie potrzeb ludności mniejszości niemieckiej, umacnianie braterskiej więzi ludności 
niemieckiej z polską, udzielania pomocy osobom powracającym na stałe z Niemiec, 
organizowanie pomocy materialnej dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, a w 
szczególności dla rodzin wielodzietnych, osób w podeszłym wieku, osób samotnych, osób 
poszkodowanych przez los w tym odszkodowań w okresie wojny oraz na skutek przebywania w 
niewoli i obozach pracy; 

6) w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami, zadania polegające na dbaniu w myśl porozumienia o kontakty 
partnerskie pomiędzy Gminą Prószków, a innymi miastami i gminami partnerskimi, wspieranie 
aktywności różnorodnych instytucji, komisji, związków, jak również rozwój osobistych 
kontaktów mieszkańców Gminy Prószków mających na celu umocnienie więzi partnerskiej 
pomiędzy zaprzyjaźnionymi narodami, organizowaniu wymiany doświadczeń w dziedzinach 
gospodarczo - przemysłowych, kulturalnych i sportu; 

7) w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zadania polegające na współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy w 
zakresie ochrony i obejmowania formami ochrony zabytków i innych obiektów o walorach 
historycznych i kulturowych;  

8) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego, zadania 
polegające na opracowywaniu i wydawaniu publikacji poświęconych przedmiotowemu 
zakresowi, organizowaniu imprez kulturalnych, konkursów oraz wspieraniu lokalnych grup 
folklorystycznych kultywujących lokalne obrzędy i zwyczaje.  

9) w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, zadania polegające na 
aktywizacji osób w weiku emerytalnym, tworzenie miejsc spotkań seniorów, klubów seniora, 
grup wsparcia aktywizacji ruchowej. 

 
 
 
 
8. Okres realizacji programu.  

§ 8 
 

Program współpracy będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.   
 
9. Sposób realizacji programu. 

 
§ 9 

 
Realizacja programu prowadzona jest we współpracy następujących podmiotów: 
1) Burmistrza Prószkowa – w zakresie organizacji otwartych konkursów ofert i udzielania dotacji na 
realizację zadań publicznych; 
2) Wydziałów i referatów Urzędu Miejskiego w Prószkowie w zakresie przygotowywania otwartych 
konkursów ofert oraz współpracy pozafinansowej; 
3) Organizacji pozarządowych i innych podmiotów, realizujących swoje cele statutowe na terenie Gminy 
Prószków.  
 
 
10. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu.  
 

§ 10. 
 

Przeznacza się środki finansowe na realizację Programu w wysokości niemniejszej niż 100 000 złotych 
rocznie.   
 



11. Sposób oceny realizacji programu. 
§ 11 

 
1. Burmistrz Prószkowa sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe i inne podmioty. W szczególności dotyczy to przekazanych na realizację zadania 
publicznego środków finansowych.  
2. Burmistrz Prószkowa przedkłada Radzie Miejskiej w Prószkowie oraz publikuje na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej do dnia 31 maja następnego roku sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy 
Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na 
terenie Gminy Prószków na rok 2017. 
3. W zakresie oceny realizacji Programu w 2017 roku stosowane będą w szczególności następujące 
wskaźniki: 

1) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert; 
2) liczba zawartych umów na realizację zadania  publicznego;  
3) liczba umów zerwanych lub unieważnionych;  
4) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu o dotację;  
5) wysokość kwot udzielonych dotacji. 

 
 
12. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji.  
 

§ 12 
 

1. Program powstał przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.  
2. Program poddano konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w oparciu o 
uchwałę nr XLV/395/2010 z dnia 28 października 2010 r. Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa 
miejscowego gminy Prószków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  
3. Konsultacje odbyły się w formie zamieszczenia projektu „Programu Współpracy Gminy Prószków z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy 
Prószków na rok 2017” na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Prószkowie na okres nie krótszy niż 7 dni i możliwości wypowiedzenia się w sprawie zamieszczonego 
projektu na piśmie lub drogą elektroniczną.   
 
13. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 
konkursach ofert. 

§ 13 
 

1. Komisja konkursowa powoływana jest zarządzeniem Burmistrza Prószkowa. W jej skład wchodzą 
przedstawiciele Burmistrza Prószkowa oraz organizacji pozarządowych lub innych podmiotów 
prowadzących działalność statutową na terenie Gminy Prószków.  
2. Członkami komisji nie mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów, 
biorących udział w otwartym konkursie.   
3. W pracach komisji mogą także uczestniczyć, z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną 
wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.  
4. Komisja konkursowa wykonuje czynności zawarte w art. 15 ustawy o pożytku publicznym i 
wolontariacie. 
5. Ze swoich prac Komisja sporządza protokół oceny ofert, który podpisują wszyscy członkowie Komisji 
biorący udział w jej pracach.  
6. Protokół z oceny ofert zawiera ocenę formalną oraz merytoryczną przedłożonych ofert wraz z propozycją 
wysokości dotacji.  
7. Komisja przedkłada protokół Burmistrzowi Prószkowa. 
8. Ostatecznego wyboru ofert wraz z podjęciem decyzji o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje 
Burmistrz Prószkowa.   



9. Jeżeli Burmistrz podejmie decyzję o przyznaniu oferentowi kwoty dotacji niższej niż 
wnioskowana, wystąpi do organizacji o dostosowanie kosztorysu i harmonogramu zadania do 
planowanej dotacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 239, zm. poz. 395.) rada gminy uchwala po konsultacjach z 
organizacjami pozarządowymi roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Program uchwalany jest do dnia 30 listopada roku 
poprzedzającego okres obowiązywania programu.  
 
 
 

       Zastępca Burmistrza 
             Anna Wójcik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
RO.0006.187.2016.ORM       Projekt z dnia 17.11.2016 r. 

Druk nr 202 
 
 

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

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

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości  wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez 
gminę oraz zasad jego ustalania 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 04 luty 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  /Dz.U. 2016 
poz.157/ Rada Miejska uchwala  co następuje: 

§ 1.  

Ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna w wysokości  do  15,00zł. brutto  za każdą 
pełną godzinę świadczonej opieki. 

§ 2.  

Wynagrodzenie dziennego opiekuna  ustala się według następujących zasad: 

1) wynagrodzenie  przysługuje na podstawie zawartej umowy, 

2) wynagrodzenie  przysługuje za   sprawowanie  opieki    w dni robocze tj. przez 5 dni w tygodniu z 
wyłączeniem dni świątecznych w danym miesiącu, 

3) wynagrodzenie będzie wypłacane miesięcznie na podstawie zweryfikowanej listy obecności dziecka 
podpisanej przez rodziców- po zakończeniu danego miesiąca do 5 dnia następnego miesiąca. 

§ 3.  

Traci moc uchwała NR XL/319/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 02 czerwca 2014r. w sprawie 
ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę  oraz 
zasad jego ustalania/ Dz.u.2014 poz.1498/. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 5.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Radca prawny  
Mgr Andrzej D ąbrowski 

       Zastępca Burmistrza 
             Anna Wójcik 



 
 

Uzasadnienie 

Dziennym opiekunem jest osoba sprawująca  opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia 
życia zatrudniana min. przez gminę na podstawie umowy zlecenia. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku 
do 3 lat w art. 43 wskazuje, iż maksymalną wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego 
przez gminę  określa w drodze uchwały Rada Miejska. 

Obwieszczeniem z 21 września 2016 /M.P. 2016 poz.934/  Prezes Rady Ministrów ustalił wysokość 
minimalnej stawki godzinowej która po waloryzacji  od 1 stycznia 2017r. wynosi 13zł.   W tym stanie 
rzeczy ustalenie maksymalnej stawki godzinowej w wysokości 15 zł. jest uzasadnione. 

 
       Zastępca Burmistrza 
             Anna Wójcik 
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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 

Na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 5  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U.2016 poz.487)  Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1.  

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017, 
stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószków. 

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie  w dniu   01.01.2017r. 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

Obowiązek  corocznego uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wynika z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz.U. 2016 poz 487/. 

Dlatego podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione. 

 

       Zastępca Burmistrza 
             Anna Wójcik 

 

 

 

         Radca prawny  
Mgr Andrzej D ąbrowski 

       Zastępca Burmistrza 
             Anna Wójcik 



 

Zał. do uchwały nr….. 

Z dnia…. 

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA  

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

NA ROK 2017 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 PRÓSZKÓW 
 
 



 
Problemy społeczne związane z alkoholem są bardzo trudne do rozwiązania. Wynika to 

głównie z rozmiarów szkód , ich złożoności a także kosztów społecznych i ekonomicznych. 
Ponieważ alkohol powoduje określone szkody społeczne, ekonomiczne i zdrowotne jest 
przedmiotem zainteresowania ustawodawcy, który poprzez regulacje prawne stara się ograniczyć 
rozmiary szkód. 

W Polsce podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi ustawa o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

Na szkody związane z nadużywaniem alkoholu narażony jest każdy mieszkaniec Gminy. 
Program określa strategie w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i 
indywidualnych, wynikających z nadużywania alkoholu.   

Zgodnie z ustawą do zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w szczególności należy: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych jak i osób zagrożonych uzależnieniem, 

2. Udzielanie rodzinom w których występują problemy uzależnień, pomocy 
psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

3.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz 
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i 
socjoterapeutycznych, 

4. Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 
15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 
integracji społecznej. 

Budowanie spójnej strategii przeciwdziałania uzależnieniom powinno opierać się na 
systemowości i konsekwentnym wdrażaniu działań profilaktycznych i terapeutycznych we 
współpracy z różnymi środowiskami prowadzącymi działania w tym zakresie. 
           Problemy związane z nadużywaniem spożywania alkoholu są bardzo często  przyczyną 
rozpadu rodzin, rozwodów, przemocy domowej itd. Kwestie związane z przemocą w rodzinie 
reguluje ustawa o przeciwdziałaniu przemocy oraz rozporządzenie w sprawie procedury Niebieska 
Karta. 

 
ROK ILOŚĆ RODZIN U KTÓRYCH 

WSZCZĘTO PROCEDURĘ ,, 
Niebieska karta”  

ILOŚĆ  DZIECI W RODZINIE 
 

2011 8 
 

8 

2012 3 
 

3 

2013 
 

10 20 

 2014 
 

 
14 
 

 
16 

2015                                  14 14 
 

Do 06/2016                                  13 
 

16 

Ilość wszczętych procedur , Niebieska karta”- sprawozdawczość MOPS w Prószkowie 

Osoby spożywające nadmiernie alkohol są zazwyczaj sprawcami aktów przemocy w rodzinie.  

Najczęściej dzieci z takich rodzin (niewydolnych wychowawczo) są zaniedbywane przez rodziców, 



pozostawione same sobie, mają słabe wyniki w nauce, są rozchwiane emocjonalnie, przejawiają 

agresywne zachowania.  

 Brak stałej opieki, nadzoru rodziców, możliwości alternatywnych form spędzania wolnego 

czasu to główne przyczyny nieprawidłowości. 

Poniższe tabele zawierają typy rodzin oraz główne problemy jakie występują w rodzinach 

korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. 

         Typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2015r. 

 

Wyszczególnienie Liczba rodzin 
Ogółem Liczba osób w rodzinach 

RODZINY OGÓŁEM 151 304 

rodziny wielodzietne 11  63 
rodziny niepełne 9 38 

rodziny emerytów i 
rencistów 

81 122 

Pozostałe 50 81 

 
 

           Powody przyznania pomocy w 2015r. 

  Powody przyznania pomocy do 30-06-2016r. 

Powód trudnej sytuacji Liczba rodzin ogółem Liczba osób w rodzinach 
ubóstwo 20 35 

      potrzeba ochrony 
macierzyństwa 

13 76 

Bezrobocie                  52 151 

bezdomność 4 4 
niepełnosprawność 54 111 

długotrwała lub ciężka 
choroba 

97 170 

    bezradność w sprawach 
opiekuń.wychow. 

7   26 

 



Problemy jakie występują  w rodzinach często się nakładają. Brak pracy, związane z tym 

ubóstwo, często bezradność opiekuńczo-wychowawcza, brak możliwości zagospodarowania 

dzieciom czasu wolnego może prowadzić do nieprawidłowości jakimi są uzależnienia. 

 

CELE PROGRAMU  
 

Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych jest zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych, ograniczenie rozmiarów 

już istniejących problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, wspomaganie rozwoju 

jednostki, promocję zdrowia, edukacje, propagowanie postaw wolnych od uzależnień, poprawę 

jakości życia rodzin. 

Cele programu realizowane będą poprzez: 

1) inicjowanie działań profilaktycznych i prewencyjnych mających na celu ograniczenie spożycia 

alkoholu przez mieszkańców gminy, 

2) podejmowanie działań mających na celu zmianę zachowań i postaw społecznych 

mieszkańców w sytuacjach związanych ze spożywaniem napojów alkoholowych, 

3) zwiększenie poziomu świadomości prozdrowotnej mieszkańców  gminy, 

4) wspieranie działań profilaktycznych prowadzonych w placówkach oświatowych, 

5) podnoszenie kwalifikacji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

wśród osób pracujących na rzecz środowiska lokalnego, 

6) zmniejszanie negatywnych skutków zaniedbywania dzieci, zapobieganie powstawaniu 

problemów uzależnień i przemocy domowej, 

7) utrwalanie postaw abstynenckich w środowisku dzieci i młodzieży w zakresie szkód 

wynikających z picia alkoholu. 

Powód trudnej sytuacji Liczba rodzin ogółem Liczba osób w rodzinach 
ubóstwo 16 21 

      potrzeba ochrony 
macierzyństwa 

8 38 

Bezrobocie                  41 100 

bezdomność 4 4 
niepełnosprawność 49 100 

długotrwała lub ciężka 
choroba 

78 119 

    bezradność w sprawach 
opiekuń.wychow. 

4 14 



Osoby, instytucje, partnerzy odpowiedzialne za realizacje to min.: 

MOPS, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, świetlice wiejskie, 

Placówki Oświatowe, Ośrodek Kultury i Sportu, Zespół interdyscyplinarny, Punkt Konsultacji 

Psychologicznej, Policja. Sposoby realizacji zadań zawartych w programie dostosowane są do 

potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane 

zasoby instytucjonalne i osobowe.  

W ramach programu wspierane będą działania które dają możliwość dzieciom, młodzieży i ich 

rodzicom wzmocnienia więzi poprzez wspólne spędzanie czasu, udział w imprezach, 

festynach rodzinnych, konkursach, zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym, 

organizowanie wypoczynku w okresie ferii letnich i zimowych .  

 

USTAWOWE ZADANIA GMINY  DO REALIZACJI: 

1.Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  

uzależnionych od alkoholu w szczególności przez : 

1) udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej oraz 

ich rodzinom poprzez sfinansowanie dojazdu na zajęcia w klubie Anonimowego Alkoholika,  

2) finansowanie, wspieranie i rozwijanie funkcjonującego Gminnego Punktu Konsultacyjnego 

celem szerokiej dostępności do profesjonalnej pomocy psychologicznej, 

3) sfinansowanie dojazdów do zakładów lecznictwa odwykowego,  

4) rozszerzanie działalności Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Prószkowie  o pomoc dla osób 

doznających przemocy oraz młodzieży eksperymentującej z alkoholem i narkotykami,  

5) bieżąca współpraca z poradniami i ośrodkami leczenia odwykowego oraz Sądem Rodzinnym, 

6) działania zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu, w tym kierowanie na leczenie odwykowe  i finansowanie badań 

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,   

7) pomoc dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą w 

rodzinie w ramach pracy punktu konsultacyjnego,  

8) finansowanie opłat sądowych od postępowań  wszczętych  na wniosek komisji alkoholowej. 

 

 

 

 



2.Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe,  pomocy 

psychospołecznej i prawnej oraz  ochrony przed przemocą w rodzinie   przez: 

  1) tworzenie i koordynowanie lokalnego systemu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy, 

 2) pomoc dzieciom i rodzinom z problemem alkoholowym oraz przemocą w rodzinie  poprzez: 

a)wspomaganie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych , 

środowiskowych oraz  wiejskich, 

b) finansowanie zajęć i programów socjoterapeutycznych oraz profilaktycznych  dla dzieci z 

rodzin z problemem alkoholowym lub przemocą w rodzinie, 

c) finansowanie szkoleń, kursów dla osób realizujących gminny program profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz osób  prowadzących zajęcia świetlicowe, 

d) organizowanie narad, seminarium lub konferencji w zakresie wdrażania systemu pomocy 

dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym lub przemocą w rodzinie, 

e) organizowanie lub finansowanie zajęć dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlic 

opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, środowiskowych oraz wiejskich  mających na 

celu podniesienie ich kompetencji wychowawczych, 

 
3) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym w zakresie procedury „Niebieska     Karta",  

4)  tworzenie i finansowanie specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie 

w tym  grupy wsparcia i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy, 

5)  podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których 

celem jest uświadomienie negatywnego wpływu na zdrowie człowieka alkoholu oraz innych 

używek, 

6)  organizowanie spotkań, pikników, festynów dla rodzin, dotyczących wychowywania 

dzieci bez przemocy, alkoholu, dopalaczy oraz innych używek, 

7)  organizowanie spotkań dzieci i młodzieży z pracownikami służby zdrowia, psychologami, 

dietetykami pedagogami oraz innymi profesjonalistami zajmującymi się problemami 

uzależnień, 

8) umożliwienie poradnictwa prawno - socjalnego dla osób z problemem alkoholowym, 

rodzin i ofiar przemocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej               w Prószkowie, 

9) udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy poprzez organizowanie i finansowanie letniego i 

zimowego wypoczynku w programie którego uwzględniane są zajęcia obejmujące profilaktykę 

uzależnień oraz przeciwdziałanie agresji oraz zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

10) dofinansowanie dodatkowych zajęć organizowanych przez jednostki gminne i inne 

podmioty- sportowych, edukacyjnych i świetlicowych, 

11) dofinansowanie dowozu dzieci i młodzieży uczestniczących w dodatkowych zajęciach ( 

plastycznych, muzycznych, sportowych i innych) na konkursu, wycieczki, turnieje, festiwale. 

 



3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w 
szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w 
pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w 
szczególności  przez : 
1) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież m.in. 

poprzez: dofinansowanie działań młodzieżowych klubów sportowych, kółek zainteresowań, 

dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, imprez sportowo-rekreacyjnych,  

2) dofinansowanie wyjazdów, obozów, zgrupowań dla uczestników całorocznych zajęć 

pozalekcyjnych podczas których promujący jest aktywny i zdrowy styl życia wolny od uzależnień i 

przemocy, 

3) wspieranie  rozwoju oraz poprawy funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej np. boiska, sale 

gimnastyczne- zakup  wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych, 

4) organizowanie, dofinansowanie  na terenie szkół i innych placówek programów 

profilaktycznych, spektakli, warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 

 5) wspieranie placówek oświatowych w działaniach wpisanych w szkolny program         

profilaktyczny, 

6) organizowanie, dofinansowanie spektakli teatralnych , muzycznych i widowisk artystycznych, 

których głównym tematem są uzależnienia i ochrona przed przemocą, 

7) współudział w organizowaniu spotkań, imprez profilaktycznych w szczególny sposób 

eksponujących „ zdrowy styl życia", propagujących zagadnienia bezpieczeństwa, ze szczególnym 

uwzględnieniem oddziaływań profilaktycznych, 

8) włączanie się w organizowanie form spędzania wolnego czasu poprzez dofinansowanie 

wyjazdów, wycieczek, obozów, zgrupowań, kolonii, zielonych szkół na których realizowane są 

programy profilaktyczne, zajęcia i inne działania edukacyjne z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy. 

9) dofinansowanie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla dzieci i młodzieży min. 

przez parafie  w ramach zagospodarowania czasu wolnego jako elementu oddziaływań 

profilaktycznych, 

10) dofinansowanie do tworzenia i prowadzenia kółek zainteresowań jako zajęć pozalekcyjnych, 

11) dofinansowanie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, jako 

elementu oddziaływań profilaktycznych, 

 12) zakup materiałów edukacyjnych ( książek, ulotek, broszurek, plakatów i innych)  w ramach 

podejmowanych działań profilaktycznych związanych z promocją zdrowia, przeciwdziałania 



uzależnieniom, przemocą, oraz bezpieczeństwem.  

 13) doposażenie świetlic, salek parafialnych w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć 

pozalekcyjnych jako elementu oddziaływań profilaktycznych,  

14) prenumerata fachowych czasopism, 

15) udział w profilaktycznych kampaniach ogólnokrajowych 

16) włączanie się w organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez 

dofinansowanie działalności świetlic wiejskich, 

17) dotacje dla Policji na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych /element działań związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców/, 

18) wspieranie organizowanych przez jednostki gminne i inne podmioty różnorodnych form pobytu 

dzieci i młodzieży w kółkach zainteresowań, zajęć sportowych, konkursów (plastycznych, 

artystycznych, literackich o tematyce profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji, zachęcanie 

do udziału w tych konkursach, zakup nagród dla uczestników i zwycięzców  

 19) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i 

socjoterapeutycznych. 

 

4.  Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących   

rozwiązywaniu problemów alkoholowych przez : 

1) doposażenie instytucji realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w materiały niezbędne do realizacji zadań, 

pokrywanie kosztów udziału w wykładach, szkoleniach, konferencjach, sympozjach, 

których tematem jest problematyka uzależnień, ochrona przed przemocą i wykluczeniem 

społecznym, 

2) bieżące zakupy niezbędne do funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego oraz Gminnej                  

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

3) upowszechnianie, wspieranie oraz dofinansowanie różnorodnych form spędzania czasu 

wolnego np.  podwieczorków, Dnia Dziecka, Mikołaja,  Wigilii i innych imprez i spotkań,  

4) wspomaganie działalności promującej spędzanie czasu wolnego od uzależnień                            

i przemocy dla instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i Rad Sołeckich, 



5) wspomaganie stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego 

działających na rzecz promocji zdrowego stylu życia przeciwdziałania uzależnieniom i 

agresji  w gminie Prószków, 

6)  włączanie się w akcje na rzecz promocji zdrowego stylu życia, prowadzone przez szkoły, 

Ośrodek Kultury i Sportu, organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego, 

Rady Sołeckie działające na terenie gminy Prószków, 

7) podejmowanie innych działań profilaktycznych wynikających z bieżącej analizy sytuacji. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w 

art. 13i15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

przez: 

1) występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

2) prowadzenie systematycznych działań kontrolnych i interwencyjnych przez członków 

gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w punktach sprzedaży alkoholu 

w zakresie posiadania aktualnych zezwoleń i opłat na sprzedaż napojów alkoholowych, 

3) ograniczenie dostępności  napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży 

alkoholu  poniżej 18 roku życia poprzez kontrolowanie punktów sprzedaży alkoholu, 

4) podejmowanie działań interwencyjnych wobec podmiotów prowadzących promocję i 

reklamę napojów alkoholowych, a w szczególności reklamę skierowaną  do młodzieży, 

5) opiniowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków o 

wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

6) dostarczanie   właścicielom   punktów   sprzedaży   alkoholu   wraz   z   wydawanym            

zezwoleniem kompletu przepisów dotyczących zasad związanych z obrotem alkoholu np. w 

formie ulotek. 

 

6.  Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez: 

1) monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych uzależnieniem,  

2) nieodpłatną pomoc psychologiczną w punkcie konsultacji psychologicznej w Prószkowie, 

3) nieodpłatna pomoc prawną,  

4) podejmowanie działań w zakresie wspierania zatrudnienia socjalnego, 

5) udzielanie pomocy w usamodzielnianiu osób uzależnionych poprzez edukację zawodową i 

społeczną,  

6) pomoc społeczna na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. 



ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWI ĄZYWANIA 

PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH W PRÓSZKOWIE.  

Za jedno posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się 

wynagrodzenie dla członków  na rok 2017 w wysokości: 

• przewodniczący komisji – 250,00 zł. 

• członek komisji – 201,00 zł. 

 

 FINANSOWANIE PROGRAMU 

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie         z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych 

2. Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy w dziale 851 - ochrona zdrowia,                        

w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.  
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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka  u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę  oraz 
maksymalnej opłaty za wyżywienie 

Na podstawie art. 58 ust 1 ustawy z dnia 04 luty 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 /Dz.U. 2016 
poz.157/  Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1.  

1. Z dniem  1 stycznia 2017 r. ustala się : 

1) opłatę  za pobyt dziecka  u dziennego opiekuna; 

2) maksymalną  wysokość opłaty za wyżywienie. 

2. Opłata  za pobyt dziecka u dziennego opiekuna wynosi 2,00zł. za godzinę faktycznie sprawowanej 
opieki 

3. Maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka  objętego opieką  dziennego opiekuna wynosi  
8,00zł. dziennie. 

§ 2.  

Traci moc uchwala Nr XXXVII/286/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 06 marca 2014r w  
sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę oraz 
maksymalnej opłaty za wyżywienie  /Dz.U. 2014 poz.776/. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4.  

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

 
 
 
 
 

Uzasadnienie 

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat określa zasady organizowania i funkcjonowania opieki 
nad dziećmi.  Ustawa przewiduje iż opieka może być sprawowana przez dziennego opiekuna . Zgodnie z 
art. 58 ustawy wysokość opłaty za pobyt u dziennego opiekuna oraz maksymalną wysokość opłaty za 
wyżywienie określa Rada Gminy w drodze uchwały. Opłaty  wnoszone są przez rodziców na rzecz 
gminy. W związku z zainteresowaniem mieszkańców tego rodzaju pomocą  podjęcie uchwały uważa się 
za zasadne. 

       Zastępca Burmistrza 
             Anna Wójcik 

 

         Radca prawny  
Mgr Andrzej D ąbrowski 

       Zastępca Burmistrza 
             Anna Wójcik 
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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. w 
sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków 

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

§ 1. Uchwałę Nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. 
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków zmienionej 
Uchwałą nr XXI/162/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 
30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej 
w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków  zmienia się w następujący sposób: 

1) skreśla się dotychczasową treść Załącznika nr 1 i nadaje mu brzmienie jak w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały; 

2) skreśla się Załącznik nr 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

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

Załącznik do uchwały znajduje się w osobnych plikach. 
 

 
 
 
 
 
 

     Radca prawny  
Eugeniusz Kowaluk 

       Zastępca Burmistrza 
             Anna Wójcik 



 
Uzasadnienie 

Wojewoda Opolski w wystąpieniu z dnia 22.07.2016 r. stwierdził, że załącznik graficzny nr 1 uchwały 
Nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego  i obszaru rewitalizacji w mieście  Prószków został sporządzony w sposób 
uniemożliwiający precyzyjne określenie przebiegu granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
w stosunku do granic działek ewidencyjnych. W ocenie organu nadzoru załącznik graficzny do 
przedmiotowej uchwały powinien w sposób jednoznaczny i precyzyjny wyznaczać granice obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W związku z powyższym, za celowe uznano zastąpienie go 
załącznikiem sporządzonym w oparciu o treść mapy zasadniczej w skali 1:1000, pozyskanej z zasobu 
PODGiK w Opolu. Stosowne zapisy w tym zakresie podjęto w treści uchwały Nr XXI/162/2016 Rady 
Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego  i obszaru rewitalizacji w mieście  Prószków. 

Wojewoda Opolski w wystąpieniu z dnia 09.11.2016 r stwierdził, że załącznik graficzny nr 1 do 
uchwały Nr XXI/162/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2016 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. w 
sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  i obszaru rewitalizacji w mieście  Prószków zawiera 
podziałkę liniową niezgodną ze skalą mapy. W treści wystąpienia wskazano ponadto, że diagnoza służąca 
wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków nie powinna 
stanowić załącznika do uchwały Nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. 
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  i obszaru rewitalizacji w mieście  Prószków. W 
związku z tym niezbędne jest podjęcie kroków prawnych ujętych w treści niniejszej uchwały. 

Granice przedmiotowych obszarów przedstawione wcześniej w treści załącznika nr 1 
do uchwały nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. nie uległy zmianie. 

 
       Zastępca Burmistrza 
             Anna Wójcik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RO.0006.191.2016.ORM       Projekt z dnia 17.11.2016 r. 

Druk nr 206 
 
 

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

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

w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji 
dla gminy Prószków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Prószków o treści jak 
w  załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały znajduje się w osobnym pliku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Radca prawny  
Mgr Andrzej D ąbrowski 

       Zastępca Burmistrza 
             Anna Wójcik 



 
 

Uzasadnienie 

Rewitalizacja stanowi zaplanowany i prowadzony w kompleksowy sposób proces wyprowadzania ze 
stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przemiany społeczne, gospodarcze, 
środowiskowe przestrzenno- funkcjonalne i techniczne. Służą one lokalnej społeczności, poprawie 
jakości przestrzeni i funkcjonowania gospodarki, są skoncentrowane terytorialnie i prowadzone na 
podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Na podstawie Programu podjęte będą działania rewitalizacyjne na terenie podobszarów rewitalizacji. 
Delimitacji wspomnianych podobszarów stanowiących przedmiot ustaleń programu dokonano na 
podstawie analizy danych, zawartych w diagnozie stanu zagospodarowania i rozwoju społeczno- 
gospodarczego m. i gm. Prószków, opracowanej na zlecenie Urzędu Miejskiego w marcu 2016 r. Analiza 
ta pozwoliła na wytypowanie dwu następujących podobszarów rewitalizacji w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777): 

1)zespołu zabudowy otaczającej rynek i plac przed zamkiem w Prószkowie (z pominięciem terenów 
zamku i towarzyszącego mu parku) z ich nieuporządkowanym zapleczem gospodarczym, z 
występowaniem niezharmonizowanych z historycznym otoczeniem budynków wielorodzinnych i 
usługowych oraz urządzonymi w sposób niewykorzystujący właściwie walorów przestrzeni publicznych 
placów miejskich; 

2)założenia ogrodniczo- parkowego Pomologia w Prószkowie, z w większości nie poddawaną 
remontom zabudową mieszkalną i usługową i nie wykorzystywaną zgodnie z jej historycznym 
przeznaczeniem, ze zrujnowanymi obiektami zabudowy gospodarczej i ze zdewastowanymi układami 
komponowanych zespołów zieleni. 

Podstawą podjęcia prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, służącym ukierunkowaniu procesów 
rewitalizacji w ww. obszarach, jest uchwała nr XVIII/134/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z 
25.05.2016 r., a podstawę prawną ich prowadzenia stanowią przepisy wspomnianej ustawy o 
rewitalizacji. Pomimo iż korzystanie z jej przepisów do końca 2023 r. nie jest obowiązkowe – gmina 
Prószków przyjęła zasadę oparcia swego gminnego programu rewitalizacji o procedury z niej wynikające, 
by można było skorzystać z wynikających z ustawy udogodnień. Jest to szczególnie istotne dla podjęcia 
realizacji ujętych w ww. programu skomplikowanych i szeroko zakrojonych działań rewitalizacyjnych, 
przewidzianych przy zapewnieniu ich terytorialnej koncentracji do wykonania w terminie do 2025 r. 
Określa się w nim w związku z tym zakres planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, harmonogram 
ich realizacji oraz ich szacunkowe ramy finansowe. 

 
 

       Zastępca Burmistrza 
             Anna Wójcik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RO.0006.192.2016.ORM       Projekt z dnia 17.11.2016 r. 

Druk nr 207 
 
 

UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia 25 listopada 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, poz. 2422 )  wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) dokonuje się zmian w planie wydatków i przychodów budżetu stanowiącymi załączniki 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 25 listopada 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 WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 62.100,00 zł 

Dział 010 Melioracje wodne o kwotę 2.000,00 zł 

Rozdział 01008 Melioracje wodne – o kwotę 2.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

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

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 44.300,00 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – o kwotę 10.300,00 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.300,00 

Rozdział 80104 Przedszkola– o kwotę 9.000,00 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.000,00 

Rozdział 80110 Gimnazja – o kwotę 5.000,00 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 

Rozdział 80195 Pozostała działalność – o kwotę 20.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 20.000,00 zł 

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 1.200,00 zł 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  – o kwotę 1.200,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 1.200,00 zł 

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 10.000,00 zł 

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  – o kwotę 10.000,00 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 600,00 zł 

Rozdział 85307 Dzienni opiekunowie  – o kwotę 600,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 600,00 zł 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.000,00 zł 

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – o kwotę 1.000,00 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.000,00 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność – o kwotę 3.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

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

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 90.400,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 24.300,00 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – o kwotę 10.300,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 10.300,00 zł 



Rozdział 80104 Przedszkola– o kwotę 9.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 9.000,00 zł 

Rozdział 80110 Gimnazja – o kwotę 5.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

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

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 4.500,00 zł 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  – o kwotę 4.500,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  o kwotę 4.500,00 zł 

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 10.000,00 zł 

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  – o kwotę 10.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 600,00 zł 

Rozdział 85307 Dzienni opiekunowie  – o kwotę 600,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 600,00 zł 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.000,00 zł 

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – o kwotę 1.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  o kwotę 1.000,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 50.000,00 zł 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 50.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

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

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 28.300,00  zł 

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 3.300,00 zł 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  – o kwotę 3.300,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 3.300,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25.000,00 zł 

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 25.000,00 zł 

§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 25.000,00 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 : 
- Dział  921 Rozdział 92109 podmiot dotowany Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie w dotacjach celowych z budżetu 
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 
finansów publicznych zwiększa się plan o kwotę 25.000,00 . Plan po zmianie 56.289,00 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 

440 388 440 388   

  75412 Ochotnicze straże pożarne 440 388 440 388   

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 14 500 14 500   

  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 14 500 14 500   

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 108 289 108 289   

  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 56 289 56 289   

  92195 Pozostała działalność 52 000 52 000   

 WYDATKI MAJ ĄTKOWE OGÓŁEM 2 278 023 1 747 023 531 000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Prószkowie  z 25 listopada 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 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 

440 388,00 440 388,00   

  Dział 754 rozdz.75412 440 388,00 440 388,00   

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 12 000,00 12 000,00   

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 14 500,00 14 500,00   

  Dział 851 rozdz. 85154 14 500,00 14 500,00   

1 Zakup urządzeń siłowych 14 500,00 14 500,00   

VII. GOSPODARKA KOMUNALNA 1 530 966,00 697 966,00   

  Dział 900 rozdz. 90001 1 364 000,00 531 000,00   

1 Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o 1 333 000,00 500 000,00   

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 

2 108 289,00 108 289,00   

  Dział 921 rozdz. 92109 2 056 289,00 56 289,00   

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 

3 Zakup i montaż urządzeń do Street Workaut 25 000,00 25 000,00 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 8 330 023,00 2 278 023,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 
 

Zwiększa się budżet po stronie:  Wydatków bieżących o kwotę 62.100,00 zł w tym: 

Dz.010 Rozdz. 01008 na kwotę 2.000,00 zł – wydatki związane z melioracjami wodnymi 

Dz. 801 Rozdz. 80101 na kwotę 10.300,00 zł – przesunięcie środków między grupami zwiększenie  
na świadczeniach na rzecz osób fizycznych, zmniejszenie na zadaniach statutowych 

Dz. 801 Rozdz. 80104 na kwotę 9.000,00 zł – przesunięcie środków między grupami zwiększenie  
na świadczeniach na rzecz osób fizycznych, zmniejszenie na zadaniach statutowych 

Dz. 801 Rozdz. 80110 na kwotę 5.000,00 zł – przesunięcie środków między grupami zwiększenie  
na świadczeniach na rzecz osób fizycznych, zmniejszenie na zadaniach statutowych 

Dz. 801 Rozdz. 80195 na kwotę 20.000,00 zł – zwiększenie środków na zwiększenie zwrotu kosztów 
związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałym w gminie Prószków do przedszkoli w innych gminach 

Dz. 851 Rozdz. 85154 na kwotę 1.200,00 zł – przesunięcie środków między grupami zwiększenie  
na zadaniach statutowych, zmniejszenie na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych oraz  
na wydatkach majątkowych 

Dz. 852 Rozdz. 85212 na kwotę 10.000,00 zł – przesunięcie środków między grupami zwiększenie  
na świadczeniach na rzecz osób fizycznych, zmniejszenie na wynagrodzeniach i składkach od nich 
naliczanych 

Dz. 853 Rozdz. 85307 na kwotę 600,00 zł – przesunięcie środków między grupami zwiększenie  
na zadaniach statutowych, zmniejszenie na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych 



Dz. 854 Rozdz. 85401 na kwotę 1.000,00 zł – przesunięcie środków między grupami zwiększenie  
na świadczeniach na rzecz osób fizycznych, zmniejszenie na zadaniach statutowych 

Dz. 900 Rozdz.90095 na kwotę 3.000,00 zł – zwiększenie środków na wynagrodzenia i składkach  
od nich naliczanych 

 

Zmniejsza się budżet po stronie: Wydatków bieżących o kwotę 90.400,00 zł w tym: 

Dz. 801 Rozdz. 80101 na kwotę 10.300,00 zł – przesunięcie środków między grupami zwiększenie  
na świadczeniach na rzecz osób fizycznych, zmniejszenie na zadaniach statutowych 

Dz. 801 Rozdz. 80104 na kwotę 9.000,00 zł – przesunięcie środków między grupami zwiększenie  
na świadczeniach na rzecz osób fizycznych, zmniejszenie na zadaniach statutowych 

Dz. 801 Rozdz. 80110 na kwotę 5.000,00 zł – przesunięcie środków między grupami zwiększenie  
na świadczeniach na rzecz osób fizycznych, zmniejszenie na zadaniach statutowych 

Dz. 851 Rozdz. 85154 na kwotę 4.500,00 zł – przesunięcie środków między grupami zwiększenie  
na zadaniach statutowych, zmniejszenie na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych oraz  
na wydatkach majątkowych 

Dz. 852 Rozdz. 85212 na kwotę 10.000,00 zł – przesunięcie środków między grupami zwiększenie  
na świadczeniach na rzecz osób fizycznych, zmniejszenie na wynagrodzeniach i składkach od nich 
naliczanych 

Dz. 853 Rozdz. 85307 na kwotę 600,00 zł – przesunięcie środków między grupami zwiększenie  
na zadaniach statutowych, zmniejszenie na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych 

Dz. 854 Rozdz. 85401 na kwotę 1.000,00 zł – przesunięcie środków między grupami zwiększenie  
na świadczeniach na rzecz osób fizycznych, zmniejszenie na zadaniach statutowych 

Dz. 900 Rozdz.90015 na kwotę 50.000,00 zł – przesunięcie środków na inne zadania w związku  
z oszczędnościami na zużyciu energii – oświetlenie uliczne 

 

Zwiększa się budżet po stronie: Wydatków majątkowych o kwotę 28.300,00 zł 

Dz. 851 Rozdz. 85154 na kwotę 3.300,00 zł – zwiększając wartość zadania „Zakup urządzeń siłowych” o 
kwotę 3.300,00 zł . Całkowita wartość zadania 14.500,00 

Dz. 921 Rozdz. 92109 na kwotę 25.000,00 zł –dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania 
„Zakup i montaż urządzeń siłowych do Street Workaut” 

  

 
Sporządziła: Dorota Staniów                        
Prószków, 17-11-2016 r. 
 
 

  Burmistrz  
 
Róża Malik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RO.0006.193.2016.ORM       Projekt z dnia 17.11.2016 r. 
Druk nr 208 

 
 

UCHWAŁA NR   
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 25 listopada 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 Wieloletniej  Prognozie  Finansowej wraz z 
prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2019 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały, zgodnie z załącznikiem 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

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

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
     Radca prawny  
Andrzej Dąbrowski 

      Skarbnik  
Dorota Staniów 

       Burmistrz 
      Róża Malik 

 
 
 
 
 

 
Tabele WPF znajdują się w osobnym załączniku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR  
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 listopada 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 bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 28.300,00 zł  
2) Zwiększa się wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 28.300,00 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 
12.100,00 zł 

2) Zwiększono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 3.300,00 zł 
3) Zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji (kolumna 11.6) o kwotę 25.000,00 zł 
 
 

 
Sporządziła: Ewa Miążek 
 
 

  Burmistrz  
 
Róża Malik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RO.0057.7.2016.ORM                                          Prószków, 17.11.2016 r. 
                                         Druk nr 209 

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza  

za okres 28.10.2016 r. do 17.11.2016 r. 

 
1. Zlecono  zakup tłucznia do Zimnic Wielkich. 
2. Usunięto awarie instalacji wodociągowej w sali wiejskiej w Przysieczy. 
3. Wykonano  koszenie pasa drogowego ul. Stawowej w Nowej Kuźni  
4. Zlecono wykonanie zatok – mijanek wzdłuż ul. Stawowej w Nowej Kuźni. 
5. Wykonano ogrodzenie cmentarza w Górkach – II etap. 
6. Naprawiono studzienkę  kanalizacji deszczowej w Rynku w Prószkowie. 
7. Zakupiono węgiel do sali wiejskiej w Jaśkowicach 
8. Zlecono naprawę dachu garażu w Prószkowie ul. Zawadzkiego 15 
9. Zlecono dostawę żużla do wyrównania drogi transportu rolnego w Boguszycach 
10. Zlecono wykonanie utwardzenia placu festynowego pod wiatą w Ligocie Prószkowskiej. 
11. Zlecono zakup i transport tłucznia na drogi transportu rolnego do Złotnik 
12. Zlecono wykonanie projektu budowy przystanków autobusowych w Zimnicach Małych w kierunku 

Zimnic Wielkich 
13. Zlecono zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do Chrząszczyc. 
14. Zlecono zakup materiałów budowlanych na  potrzeby sołectwa w Zimnicach Wielkich. 
15. Zlecono wyrównanie  i utwardzenie placu festynowego w Przysieczy 
16. Zlecono naprawę kanalizacji deszczowej w Źlinicach przy ul. 1-go Maja 
17. Wykonano naprawę płyty betonowej w Przysieczy przy bud. CARITAS 
18. Obsługa sołectw w zakresie zamawiania i zakupów materiałów budowlanych , eksploatacyjnych , 

paliw w celu utrzymywania terenów zielonych wiejskich. 
19. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia drogowego i obiektów 

gminnych pod względem zasilania w energię elektryczną 
20. Bieżąca realizacja zadań i poleceń służbowych  związanych z prowadzeniem dokumentacji  i   obsługą 

klientów Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 
21. Odebrano projekt budowlany siłowni plenerowej w Chrząszczycach. 
22. Zlecono sadzenie drzew przy pomniku w Złotnikach  
23. Zlecono czyszczenie rowu RD w Boguszycach. 
24. Zlecono projekt studzienki odwodnieniowej w Jaśkowicach 
25. Zlecono czyszczenie kanalizacji deszczowej w Górkach ul.Polna. 
26. Podpisano 6 umów na wynajęcie sal wiejskich, będących własnością Gminy Prószków. 
27. Dokonano 5 założeń, 12 zmian, 9 zawieszeń, 1 wznowienie oraz 3 wykreślenia w  Centralnej 

Ewidencji Działalności Gospodarczej. 
28. Zlecono wykonanie operatów szacunkowych wodociągu, przepompowni ścieków i stacji 

hydroforowej w Winowie. 
29. Wykonano operaty szacunkowe cmentarza w Winowie i w Górkach, 
30. Wystąpiono do Zarządu Dróg Wojewódzkich o możliwość posadowienia kosza ulicznego przy 

przystanku w Ligocie Prószkowskiej, ul. Aleja, 
31. Zlecono zakup kosza ulicznego do miejscowości Chrzowice, 
32. Wystąpiono do I Komisariatu Policji w Opolu o dokonanie przez funkcjonariusza  wizji lokalnych w 

miejscowości Ligota Prószkowska, w celu weryfikacji przyłączy kanalizacyjnych i kontroli faktur za 
odbiór szamba, 

33. Na bieżąco wzywa się mieszkańców, w celu przedłożenia umów dot. przyłączy do kanalizacji 
sanitarnej, oraz przedłożenie faktur za odbiór ścieków. 

 

  Burmistrz  
 
Róża Malik 

 


