
RO.0002.25.2014.2016.ORM                           Prószków, 07.12.2016 r. 

 

 

Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 
Gościniec „Pod Różą” w Chrząszczycach 

ul. Opolska 26  
15 grudzień 2016 r., godz. 11.00 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XXIV sesji. 

4. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 196): 

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

b) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

2) uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017 (druk nr 197): 

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały 

budżetowej, 

c) odczytanie opinii i wniosków komisji rady przez jej przewodniczących lub zastępców, 

d) ustosunkowanie się Burmistrza do wniosków i opinii komisji, 

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 

f) podjęcie uchwały budżetowej. 

3)  aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla gminy Prószków (druk nr 210), 

4)  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk nr 211), 

5)  zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016  (druk nr 212), 

6)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 213). 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 214). 

6. Pisma z dnia 14.11.2016 r. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu: 

− w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego (znak: 
WI.7062.11.5.2016.ORM), 

− w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego (znak: 
WI.7062.11.6.2016.ORM), 

− w sprawie zarządzenia pokontrolnego (znak: WI.703.10.38.2016.MR). 
7. Informacja w sprawie wykazu gmin, które udzieliły poparcia dla apelu o uchylenie  
 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic  
 niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany  
 nazwy gminy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1134). 
8. Dyskusja i wolne wnioski. 

9. Zakończenie obrad.   

 

 



Projekty uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz uchwalenia budżetu gminy 

Prószków na rok kalendarzowy 2017 znajdują się w osobnych załącznikach. 

 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zostaną przedłożone radnym niezwłocznie po ich 

otrzymaniu. 

 

 

RO.0006.194.2016.ORM                        Projekt z dnia 07.12.2016 r. 

Druk nr 210 

 

Uchwała Nr     /……./2016 
RADY  MIEJSKIEJ  w  PRÓSZKOWIE 

z dnia  …………… 2016 roku 
  

w sprawie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Prószków” 

 

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 
2012 r. poz. 1059 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz 446 ze zm.), po 
pozytywnym zaopiniowaniu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Prószków” przez Zarząd Województwa 
Opolskiego w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności 
z polityką energetyczną państwa, Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Przyjmuje się aktualizację „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Prószków” przyjętego Uchwałą nr 
XXXVIII/336/2010  Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 lutego 2010 r.  

2. Aktualizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla gminy Prószków”, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi  Prószkowa. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 

 

         Radca prawny  

Mgr Andrzej Dąbrowski 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst 
jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 1059 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Prószkowie 
uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 
rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu 
założeń do publicznego wglądu. 

Obowiązek opracowania uchwalanego dokumentu wynika z art. 19 ust. 1 ustawy 
Prawo energetyczne, który mówi, iż „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt 

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej 

„projektem założeń”. Ust. 2 wspomnianej ustawy Prawo Energetyczne precyzuje: „Projekt 

założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej 

raz na 3 lata.” W przypadku uchwalanego dokumentu stanowi on aktualizację „Założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Prószków” 
opracowanego w roku 2010 i przyjętego uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVIII/336/2010 z dnia 
18 lutego 2010 r. 

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla gminy Prószków”, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłożony został do publicznego 
wglądu w dniu 29 lipca 2016 r. na okres 21 dni a następnie uzyskał pozytywną opinię Zarządu 
Województwa Opolskiego w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w 
zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa (uchwała nr 2932/2016 Zarządu 
Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2016 r.). 

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne, uzasadnionym jest 
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Prószków” stanowiących załącznik nr 1 
do uchwały. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały znajduje się w osobnym pliku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



RO.0006.195.2016.ORM                        Projekt z dnia 07.12.2016 r. 

Druk nr 211 

UCHWAŁA  NR  
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 15 grudnia 2016 r. 
 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 
 
Na postawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym  
( Dz.U. tj. z 2016r., poz.446 zm. poz. 1579) art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991 r.  
o systemie oświaty ( Dz. U. tj. 2016 poz.1943 ) uchwala się, co następuje:   

 
§ 1 

Niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Prószków mogą otrzymać dotację z budżetu gminy pod 
warunkiem, że osoba prowadząca nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok 
udzielenia dotacji złoży wniosek zawierający:  

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego przedszkole,  
2) adres miejsca prowadzenia przedszkola, 
3) datę i numer wpisu do ewidencji niepublicznych przedszkoli prowadzonej przez Burmistrza  
Prószkowa, 
4) planowaną liczbę uczniów ogółem w tym :  

- liczbę uczniów niepełnosprawnych, 
- liczbę uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, 
- liczbę uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Prószków 

5) numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja, 
6) oświadczenie zobowiązujące do informowania o każdorazowych zmianach zachodzących w liczbie 
uczniów, numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja oraz innych związanych 
z otrzymaną dotacją. 

 
§ 2 

1. Niepubliczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, spełniające wymagania 
określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty otrzymują dotację z budżetu gminy  
na każdego ucznia w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli określonej  
w treści ustawy o systemie oświaty, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości  
nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Prószków. 

2. Niepubliczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, nie spełniające wymagań 
określonych w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty otrzymują dotację z budżetu gminy  
na każdego ucznia, w wysokości 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej  
w treści ustawy o systemie oświaty, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości  
nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Prószków. 

3. Niepubliczne przedszkola, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, niezależnie 
od podstawowej dotacji dla uczniów, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym 
wspomaganiem rozwoju, dotację z budżetu Gminy w wysokości nie niższej niż kwota 
przewidziana na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Gminy Prószków. 
 

 
 
 

§ 3. 



Dotacja przekazywana będzie w terminach określonych w ustawie o systemie oświaty na rachunek 
bankowy wskazany we wniosku o którym mowa w § 1. Dotacja może być wykorzystana na pokrycie 
wydatków, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. 

 
§ 4. 

1.Osoby prowadzące przedszkola niepubliczne składają w terminie do 5-go każdego miesiąca  
w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, informację o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających  
do przedszkola, w tym o liczbie uczniów niepełnosprawnych, liczbie dzieci objętych wczesnym 
wspomaganiem rozwoju oraz o liczbie dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Prószków zgodnie ze 
stanem na pierwszy dzień danego miesiąca według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
2. Liczba uczniów, o której mowa w ust 1 stanowi podstawę do obliczenia kwoty dotacji należnej 
dla przedszkola niepublicznego. 

 
§ 5. 

1. Przedszkole niepubliczne zobowiązane jest sporządzić i przekazać Gminie Prószków rozliczenie 
dotacji w terminie do dnia 10 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
2. Gmina Prószków ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących rozliczeń 
oraz korekt tych rozliczeń. 
3. Dotacja niewykorzystana, nierozliczona dowodem poniesienia wydatków bieżących, podlega 
zwrotowi zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 
4. Przedszkole niepubliczne, które zakończy działalność w trakcie roku budżetowego zobowiązane 
jest do rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Gminy Prószków w terminie do dnia                             
15 miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności. 

 
§ 6  

1.Prawidłowość wykorzystania dotacji podlega kontroli przez Gminę Prószków. Kontroli podlega                
w szczególności: 
- zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku, w informacjach miesięcznych, 
rocznym rozliczeniu dotacji, 
- prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym 
profilaktyki społecznej - wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących. 
2. Kontrole przeprowadzają osoby upoważnione. 
3. Przedszkole niepubliczne zostanie zawiadomione na 7 dni przed planowanym terminem kontroli  
o terminie i zakresie kontroli 
4. Kontrolujący ma prawo: 
- wstępu do przedszkola oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej                      
i dokumentacji przebiegu nauczania, 
- badania dokumentów i innych możliwych nośników informacji, które mają znaczenie dla oceny 
prawidłowości wykorzystania dotacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i 
dokumentacji przebiegu nauczania. 
5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół . 
6. Protokół winien być sporządzony w ciągu 7 dni od dnia zakończenia kontroli i zawierać opis stanu 
faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, przedstawiony w sposób uporządkowany, zwięzły                                 
i przejrzysty; ponadto powinien zawierać: 
- datę i miejsce przeprowadzenia kontroli, 
- nazwę i adres  podmiotu kontrolowanego, 
- imię i nazwisko osoby kontrolowanej, 
- okres prowadzenia kontroli, 
- imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przeprowadzającego kontrolę, 
- określenie przedmiotu kontroli, 
- wzmiankę o prawie zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń i wyjaśnień do treści protokołu w ciągu 7 dni                                         
   od daty jego podpisania, 
- wyszczególnienie załączników, 



- określenie ilości egzemplarzy ze wskazaniem osób, które je otrzymują, podpisy osób 
kontrolujących oraz osoby   kontrolowanej. 
7. Jeżeli w wyniku kontroli zostały stwierdzone uchybienia w działalności kontrolowanego 
przedszkola sporządza się zalecenia pokontrolne. 
8. W przypadku sformułowania w protokole uwag, wniosków bądź zaleceń pokontrolnych, protokół 
traktowany jest w tym przypadku jako wystąpienie pokontrolne. 
9. Kopie protokołu wydaje się wszystkim zainteresowanym wymienionym w protokole, odbiór 
potwierdzany jest złożeniem podpisu. 
10. Przedszkole niepubliczne kontrolowane może odmówić podpisania protokołu, składając  
w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli pisemną informację na temat przyczyny 
odmowy.  
11. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowane przedszkole nie stanowi przeszkody  
do podpisania protokołu przez osoby kontrolujące i nie wstrzymuje toku dalszych czynności 
kontrolnych. Informację o odmowie podpisania i jej przyczynach zamieszcza się  w protokole. 
12. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo  
lub wysokość dotacji przysługującej przedszkola, ustala termin zwrotu części lub całości 
przekazanej dotacji. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2015 r.                                          
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu                       
i zakresu kontroli ich wykorzystania. ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2015.2916) 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 r. 

 

 

     Radca prawny  

Andrzej Dąbrowski 

      Skarbnik  

Dorota Staniów 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały 

Zgodnie z art. 90 ust. 4 Ustawy o systemie oświaty organ stanowiący zobowiązany jest ustalić tryb 

udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli . 

Uchwała wprowadza zmiany jakie wprowadziła zmiana przepisów o systemie oświaty polegające na 

wprowadzeniu nowych definicji i procedur, które porządkują system dofinansowania jednostek 

niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż gmina . Stąd też istnieje konieczność 

ponownego uregulowania powyższego zagadnienia mając na względzie treść wchodzących w życie 

przepisów prawa. 

 

Sporządził: Dorota Staniów 

Zastępca Burmistrza  
          
      Anna Wójcik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. nr 1 do uchwały nr ….. 

 

……………………………………….. 

 

pieczęć wnioskodawcy 
 

……………….…………………….. 

 

miejscowość i data 
 

INFORMACJA  O  FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA 
 

w miesiącu ………………………………… 
 

w niepublicznym przedszkolu ……………………………………………………..……………………………………….. 
 nazwa i adres 

 

1.   Liczba uczniów na pierwszy dzień miesiąca ogółem ……………………………………………………………………………. 

          w tym:                       
 

 uczniowie będący mieszkańcami innej gminy   ………………...          

 
 uczniowie niepełnosprawni  …………………………………………….  

 

               z tego :  będących mieszkańcami innej gminy   ………………...        

 
uczniowie objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju  ………………………………. 

 

               z tego :  będących mieszkańcami innej gminy   ………………...        

WYKAZ  UCZNIÓW  BĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI INNEJ GMINY 

Lp.  
Imię i 

nazwisko 
dziecka 

Adres zamieszkania Nazwa gminy Uwagi 

          

          

          



          

          

 
…………………………………………. 

 pieczątka imienna i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. nr 2 do uchwały nr …. 

 

 

 

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI W ROKU  .................... 

 
Nazwa przedszkola niepublicznego dotowanego ........................................................................ 
 
 
 
Adres .......................................................................... 
 
 
DANE O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W ROKU .................... 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

 

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI 
 
Dotacja otrzymana z budżetu  w roku .................... 
 
w wysokości .................... została wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących przedszkola, w tym 
na: 
 

A. Wynagrodzenia razem ........................, w tym: 
1. Wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, jeżeli odpowiednio pełni funkcję 
dyrektora przedszkola             
………………………………………….. 
 
2. Wynagrodzenia kadry pedagogicznej (brutto) 
 .......................................................
.. 
 
3. Wynagrodzenia obsługi i administracji (brutto)
 .......................................................
.. 
 
4. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 
................................................................................................................................................... 
5. Inne (wymienić jakie) ........................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

B. Wydatki rzeczowe razem ....................., w tym: 

1. Opłaty ( wymienić jakie )  ……………………………….
  

2. Remonty bieżące  ………………………………. 

3. Inne ( wymienić jakie)  ………………………………. 

C. Zakup środków trwałych oraz warto ści niematerialnych i prawnych, obejmuj ących : 
 



1. Książki i inne zbiory biblioteczne …………………………………… 
 
2. Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w 
przedszkolu 
   ………………………………………………………………………………………………………………….
  
 
3. Sprzęt sportowy i rekreacyjny ……………………………………. 
 
4. Meble ……………………………………. 
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RO.0006.196.2016.ORM                        Projekt z dnia 07.12.2016 r. 

Druk nr 212 

 
UCHWAŁA NR …      

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 
z dnia 15 grudnia 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, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych ( Dz. U. tj. z 2016, poz. 1870 )  Rada Miejska w  Prószkowie uchwala, co następuje: 

§1 

W załączniku nr 2  do uchwały 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 zmiany jak 

w załączniku Nr 1 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 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Prószkowie  z  15 grudnia 2016  r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków na  rok 

kalendarzowy 2016 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 17 grudnia 2015 r. – WYDATKI BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA 2016 ROK  

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 12.720,00 zł 

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 720,00 zł 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  – o kwotę 720,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  o kwotę 720,00 zł 

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 2.000,00 zł 

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze  – o kwotę 2.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.000,00 zł 

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 10.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

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

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 12.720,00 zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 10.000,00 zł 

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

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

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

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 720,00 zł 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  – o kwotę 720,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  o kwotę 720,00 zł 

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 2.000,00 zł 

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze  – o kwotę 2.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 

 

Zwiększa się budżet po stronie:  Wydatków bieżących o kwotę 12.720,00 zł w tym: 

Dz. 851 Rozdz. 85154 na kwotę 720,00 zł – przesunięcie środków między grupami zwiększenie  
na zadaniach statutowych, zmniejszenie na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych  

Dz. 852 Rozdz. 85211 na kwotę 2.000,00 zł – przesunięcie środków między grupami zwiększenie  
na zadaniach statutowych, zmniejszenie na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych 

Dz. 921 Rozdz. 92109 na kwotę 10.000,00 zł – zwiększenie środków w związku z potrzebą 
sporządzenia studium wykonalności dla inwestycji ”Zwiększenie efektywności energetycznej 
budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 6” 

 

Zmniejsza się budżet po stronie: Wydatków bieżących o kwotę 12.720,00 zł w tym: 

Dz. 600 Rozdz. 60016 na kwotę 10.000,00 zł – zmniejszenie na wydatkach statutowych 

Dz. 851 Rozdz. 85154 na kwotę 720,00 zł – przesunięcie środków między grupami zwiększenie  
na zadaniach statutowych, zmniejszenie na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych  

Dz. 852 Rozdz. 85211 na kwotę 2.000,00 zł – przesunięcie środków między grupami zwiększenie  
na zadaniach statutowych, zmniejszenie na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych 

 

Sporządziła: Dorota Staniów                        

Prószków, 07.12.2016 r. 

 

Zastępca Burmistrza  
          
      Anna Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RO.0006.197.2016.ORM                      Projekt z dnia 07.12.2016 r. 

Druk nr 213 

                                                                                          

UCHWAŁA NR   
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 15 grudnia 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 2016 r. poz.1870) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 
      

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

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

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

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

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

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

Andrzej Dąbrowski 

      Skarbnik  

Dorota Staniów 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR  
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 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 w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 
zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.720,00 zł. 
 
W roku 2017 w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 
zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) o 
kwotę 22.509,00 zł, z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 22.509,00 zł. 
 
W roku 2018 w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 
zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) o 
kwotę 4.059,00 zł, z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 4.059,00 zł. 

 
W roku 2019 w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 
zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) o 
kwotę 4.059,00 zł, z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 4.059,00 zł. 

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

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: 

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: 

wydatki bieżące: 
 
• WDROŻENIE I UTRZYMANIE SYSTEMÓW: SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW 

SOD365 ORAZ ELEKTRONICZNE BIURO OBYWATELA EBO365 W URZĘDZIE 
MIEJSKIM W PRÓSZKOWIE. Okres realizacji 2017-2019. Łączne nakłady finansowe i limit 
zobowiązań 30.627,00 zł. Limit na rok 2017 – 22.509,00 zł, limit na rok 2018 – 4.059,00 zł, 
limit na rok 2019 – 4.059,00 zł, 
 

 
Sporządziła: Ewa Miążek 
 

 

Zastępca Burmistrza  
          
      Anna Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabele stanowiące załączniki do niniejszej uchwały znajdują się w osobnym pliku 



 Druk nr 214  

RO.0057.8.2016.ORM 

Prószków, 06.12.2016 r. 
 
 

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA 
ZA OKRES OD 18.11.2016 r. DO DNIA 06.12.2016 r.  

 

1. Zlecono dowiezienie kamienia do utwardzenia ul. Słonecznej w Nowej Kuźni  

2. Zamontowanie dodatkowych lamp na odcinku drogi od skrzyżowania w Nowej Kuźni 

w kierunku do kościoła w miejscowości Domecko nastąpi w roku 2017. 

3. Wszystkie stare żarówki między innymi  na ul. Stawowej w Nowej Kuźni i na boisku  

wymienianie będę sukcesywnie na LED-y.  

4. Zlecono dowiezienie 1 auta kamienia na drogi w Ligocie Prószkowskiej. 

5. Zamontowanie dodatkowej lampy na słupie naprzeciw Strażnicy OSP w Ligocie 

Prószkowskiej nastąpi w roku 2017, 

6. W dniu 2.12.2016 r., że na ul. Złotnickiej przy przepuście gazowym uzupełniono i 

wyrównano dziurę.  

7. Wystosowano pismo do ZGKiM w Prószkowie w sprawie interwencji dot. wymiany 

hydrantów, z prośbą o  informowanie mieszkańców o remontach  i brakach w 

dostawie wody, oraz o podaniu aktualnego numeru telefonu alarmowego dla 

mieszkańców w razie awarii.   

8. Dokonano 1 wpisu, 6 zmian, 1 zawieszeni oraz 2 wykreśleń w  Centralnej Ewidencji 
Działalności Gospodarczej. 

9. Podpisano 2 umów na wynajęcie sal wiejskich, będących własnością Gminy Prószków. 
10. Naprawiono teren naprzeciwko strażnicy w Ligocie Prószkowskiej oraz nawierzchnię 

ul. Stawowej. 
11. Zlecono wykoszenie traw poboczy drogi gminnej relacji Jaśkowice – Prószków  
12. Zlecono czyszczenie rowu przydrożnego przy ul. Chmielowej w Zimnicach Małych. 
13. Zlecono naprawę poprawy systemów ogrzewania w obiektach gminnych. 
14. Zlecono ( w trakcie realizacji ) montaż oświetlenia świątecznego w m. Prószków 
15. Zlecono wykonano zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Jaśkowicach  
16. Zlecono i zakupiono  olej opałowy do celów ogrzewania Sali w Źlinicach. 
17. Utwardzono teren placu festynowego w Ligocie Prószkowskiej 
18. Zakupiono tłuczeń drogowy do równania dróg transportu rolnego w Złotnikach 
19. Wykonano zatoki – mijanki na ul. Stawowej w Nowej Kuźni. 
20. Zlecono ustnie i wykonano naprawę odcinka o dł . ok. 100 mb drogi gminnej ul. 

Stawowej w Górkach. 
21. Zlecono i wykonano oczyszczenie tablicy dwujęzycznej z nazwą miejscowości 

Chrząszczyce od strony m. Domecko. 
22. Zlecono wyrównanie terenu placu festynowego w Przysieczy. 
23. Zlecono zakup żużla dla sołectwa w Boguszycach w celu równania dróg transportu 

rolnego. 
24. Wykonano badania monitoringowe zrekultywowanego składowiska odpadów w 

Zimnicach Małych. 



25. Wymieniono siedem sztuk uschniętych klonów kolumnowych na nowe przy pomniku 
w Złotnikach.  

26. wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Górki wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko ( w dniach 24.11 - 23.12.2016r. (uwagi można wnosić do 16.01.2017r.) 
 

 
 Burmistrz  
     
Róża Malik 

 


