
RO.0002.27.2017.ORM                      Prószków, 23.03.2017 r. 
 
 

 
Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie 
ul. Daszyńskiego 6 

  31 marzec 2017 r., godz. 10.30 
 

 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XXVI sesji. 

4. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i 

Bezpieczeństwa Publicznego (druk nr 234), 

2) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Prószkowie na rok 2017 (druk nr 235), 

3) przystąpienia do Związku Miast Polskich (druk nr 236), 

4) wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Prószków oraz wystąpienia z wnioskiem w 

sprawie zmiany granic (druk nr 237), 

5)  zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Staw Nowokuźnicki” (druk nr 238), 

6) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (druk nr 239), 

7) odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr XXII/169/2016 Rady 

Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (druk nr 240), 

8) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (druk nr 241), 

9) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (druk nr 242), 

10) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (druk nr 243), 

11) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (druk nr 244), 

12) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (druk nr 245), 

13) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (druk nr 246), 

14) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (druk nr 247), 

15) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (druk nr 248), 



16) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (druk nr 249), 

17) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (druk nr 250), 

18) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (druk nr 251), 

19) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (druk nr 252), 

20) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 253), 

21) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok 2017 (druk nr 254).  

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 255). 

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie za 2016 rok.  

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok.  

8. Dyskusja i wolne wnioski. 

9. Zakończenie obrad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RO.0006.216.2017.ORM                                         Druk nr 234 

                                                                     Projekt z dnia 23 marca 2017 r. 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia .................... 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego 

i Bezpieczeństwa Publicznego 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, 

zm. poz. 1579 i 1948.) oraz § 32 ust. 2 i 3 uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 

2004 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Prószków (t.j. Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r., poz. 930) Rada 

Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę nr II/6/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Budżetu, 

Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego, zmienioną uchwałą nr III/24/2014 z dnia 18 grudnia 

2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego 

i Bezpieczeństwa Publicznego w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie:                                                                                                       

"Powołuje się w skład Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Radnych: 

1) Józef Wystrach; 

2) Zygmunt Hergesell; 

3) Arnold Kuc; 

4) Konrad Witek.". 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 
Uzasadnienie 

W związku ze złożoną przez radnego Krystiana Janikula w dniu 22 marca 2017 r. rezygnacją z funkcji 
członka Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego koniecznym jest  przyjęcie 
zmniejszonego składu przedmiotowej Komisji. W związku z tym, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marac 1990 r. o samorządzie gminnym oraz zapisami statutu gminy Prószków jest to wyłączna kompetencja 
organu stanowiącego - Rady Miejskiej, podjęcie uchwały jest uzasadnione.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

RO.0006.217.2017.ORM                                             Druk nr 235 

                                                                    Projekt z dnia 23 marca 2017 r. 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia .................... 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Prószkowie na rok 2017 

Na podstawie § 37 ust.1 w związku z § 31 uchwały Nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 
23 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków (t.j. Dz. Urz. Woj. Opols. z 2016 r., poz. 930)  
oraz art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. 
poz. 1579 i 1948.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

1. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych i Obywatelskich stanowiący 
załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego 
stanowiący załącznik nr 3 do uchwały. 

4. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska, Rzemiosła 
i Handlu, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Prószkowie. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia …… marca 2017 r. 

Plan pracy komisji rewizyjnej na rok 2017: 

1.Kontrola wybranych postępowań przetargowych, 

2.Kontrola wybranych postępowań rekrutacyjnych na stanowiska urzędnicze, 

3.Kontrola wykorzystania subwencji przyznawanej gminie na nauczanie języka niemieckiego jako języka 
mniejszości narodowej, 

4.Kontrola wydatków przeznaczonych na potrzeby poszczególnych sołectw i miasta Prószkowa 
w poprzednich latach, 

5.Ocena realizacji wniosków składanych przez Sołtysów na posiedzeniach Rady Miejskiej, 

6.Analiza wykonania budżetu za rok 2016, 

7.Opiniowanie projektu budżetu na rok 2018, 

8.Inne kontrole zlecone przez radnych, 

9.Bieżące opiniowanie projektów uchwał. 

  

  

 

Przewodniczący Komisji 
 
 

Lucjan Dzumla 

 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia .... marca 2017 r. 

PLAN PRACY 
KOMISJI O ŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH 

I OBYWATELSKICH 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

NA ROK 2017 

TERMINY 
SPOTKAŃ 

TEMAT UWAGI 

I kwartał 1.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Prószkowie  – formy i sposoby pomocy  
potrzebującym,   uzależnionym. 

2.Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej. 

3.Sprawy bieżące. 

Kierownik MOPS-u 

II kwartał 1.Analiza ocena stanu bezpieczeństwa na terenie  gminy 
Prószków. 

2.Struktura organizacyjna placówek oświatowych- arkusze 
organizacyjne na rok szkolny 2017/2018 

3.    Opiniowanie projektów uchwał Rady 

Miejskiej (m.in. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Prószkowa.) 

Komendant policji 

Dyrektor Biura Oświaty 
Samorządowej 

III kwartał 1.Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do 
rozpoczęcia roku szk.2017/2018 

2.Analiza i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2017. 

3.Opiniowanie projektów uchwał Rady 

Miejskiej. 

4.Sprawy bieżące. 

 

IV kwartał 1.Projekt budżetu gminy Prószków na 2018 rok – wyrażenie 
opinii, wniosków przed podjęciem uchwały budżetowej. 

2.Zaopiniowanie wniosków do budżetu na 2018 rok złożonych 
przez dyrektorów placówek oświatowych, klubów sportowych, 
OKiS, rady sołeckie, stowarzyszenia, radnych. 

3.Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej. 

4.Sprawy bieżące. 

 



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia......... marca 2017 r. 

Plan prac Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego na rok 2017 

Terminy spotkań komisji realizowane będą na bieżąco w nawiązaniu do terminów sesji Rady Miejskiej 
w Prószkowie. 

1. Bieżąca analiza przedstawionych projektów uchwał podatkowych, finansowych i około budżetowych oraz 
wnoszonych zmian w budżecie Gminy na rok 2017 przy udziale Burmistrza Gminy i Skarbnika Gminy. Termin 
– wszystkie posiedzenia komisji. 

2. Opiniowanie wieloletniego programu inwestycyjnego. Termin – bieżąco 2017 rok. 

3. Analiza i wnioski nad wykonaniem budżetu za rok 2016. Termin – marzec – czerwiec 2017. 

4. Analiza dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów za pierwsze półrocze 2017. Termin – sierpień, 
wrzesień 2017 rok. 

5. Opiniowanie prac związanych z konstrukcją Budżetu na 2018 rok, planu inwestycyjnego oraz 
przedstawienie wniosków do w/w budżetu. Termin – październik – listopad 2017 rok. 

6. Analiza projektu budżetu Gminy na 2018 rok. Termin – listopad, grudzień 2017 rok. 

  

  

 

Przewodniczący Komisji 
 
 

Józef Wystrach 

 



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ...... marca 2017 r. 

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, GOSPODARKI WODNEJ OCH RONY ŚRODOWISKA, 
RZEMIOSŁA I HANDLU NA ROK 2017  

1. Opiniowanie na bieżąco projektów uchwał przedkładanych przez Burmistrza 

Prószkowa dotyczących m. in.: 

a) nabycia, zbycia, wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych 

będących własnością gminy, 

b) spraw opracowania, zmian planów zagospodarowania przestrzennego 

poszczególnych miejscowości, 

c) stawek podatków dla przedsiębiorców i rolników, 

d) taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, 

e) stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

i opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

2. Analiza wpływów z podatku rolnego. 

3. Formułowanie wniosków dotyczących polityki podatkowej związanej 

z rolnictwem i działalnością gospodarczą, rzemiosłem i handlem, ochroną 

środowiska. 

4. Analiza wydatków środków finansowych na ochronę środowiska, utrzymanie 

czystości i porządku, rolnictwo i melioracje. 

5. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków mieszkańców gminy należących do 

zakresu kompetencji działania Komisji. 

6.Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się sprawami 

należącymi do zakresu działania Komisji. 

7. Podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej. 

 

  

 

Przewodniczący Komisji 
 
 

Paweł Piechaczek 

 



 
Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Komisje Rady Gminy przedkładają Radzie  swój 
plan pracy, który Rada zatwierdza. Komisje wykonują swoje zadania zgodnie z obligatoryjnie przedkładanym 
planem pracy. Komisje podlegają Radzie, zatem podjęcie przez Radę uchwały przyjmującej plan pracy jest 
delegowaniem uprawnień Rady dla podejmowania przez Komisje ściśle określonych zadań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

RO.0006.218.2017.ORM                    Druk nr 236

                                          Projekt z dnia 21 marca 2017 r. 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 21 marca 2017 r. 

w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zmianami) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Miasto Prószków przystępuje do Związku Miast Polskich z siedzibą 

w Poznaniu, działającego na podstawie statutu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, zarejestrowanego 

w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000069153. 

§ 2.  

Miasto Prószków będzie reprezentował w Związku Miast Polskich Burmistrz Prószkowa. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

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

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ………. marca 2017 r. 

STATUT ZWIĄZKU MIAST POLSKICH 

przyjęty 19 stycznia 1991 roku przez Kongres Restytucyjny w Poznaniu 

ze zmianami wprowadzonymi 

przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne w Warszawie 18 kwietnia 1991 roku przez Zgromadzenie Ogólne 

w Golubiu-Dobrzyniu 17 stycznia 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne w Baranowie Sandomierskim 5 lutego 

1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne w Pile 11 października 1996 roku przez Zgromadzenie Ogólne w Lublinie 

21 października 1999 roku przez Zgromadzenie Ogólne w Łodzi 25 marca 2004 roku przez Zgromadzenie 

Ogólne w Poznaniu 8 marca 2007 roku przez Zgromadzenie Ogólne w Poznaniu 3 marca 2011 roku przez 

Zgromadzenie Ogólne w Poznaniu 5 marca 2015 roku i przez Zgromadzenie Ogólne w Dąbrowie Górniczej 

3 marca 2016 roku 

I.     ZADANIA ZWIĄZKU 

§ 1.  

1. Związek Miast Polskich, zwany dalej Związkiem, jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie 

idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich 

poprzez: 

1) reprezentowanie miast we wszystkich wspólnych sprawach na forum ogólno- państwowym 

i międzynarodowym, 

2) inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych, 

3) propagowanie i organizowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych przez miasta zadań 

publicznych, z wykorzystaniem doświadczeń samorządów polskich i zagranicznych; 

4) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych oraz projektów, mających wpływ na rozwój 

i bogacenie się miast polskich, 

5) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-kulturalnemu rozwojowi miast, 

nawiązywaniu przez nie korzystnych kontaktów zagranicznych i współpracy międzynarodowej, oraz wymiany 

naukowej i kulturalnej, 

6) prowadzenie pracy programowej, informacyjnej, konsultacyjnej i szkoleniowej, mającej na celu wspólne 

rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu miejskiego, 

7) prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Związku i jego 

członków. 

8) promocję wdrażania wysokich standardów merytorycznych i etycznych w zarządzaniu sprawami publicznymi, 

9) propagowanie współpracy samorządu z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami 

i sektorem nauki, 

10) reprezentowanie   wspólnych interesów miast jako pracodawców. 

2. Związek wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Związku. 



 

§ 2.  

W zakresie celów wymienionych w § 1 Związek reprezentuje interesy zbiorowe miast zrzeszonych wobec 

organów władzy publicznej i podejmuje się obrony tych interesów. Związek może bronić interesów innych miast 

na ich wniosek. 

II.     OSOBOWOŚĆ PRAWNA 

§ 3.  

Związek Miast Polskich jest stowarzyszeniem gmin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym. 

§ 4.  

Związek wykonuje swoje zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 

§ 5.  

1. Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty, na mocy których Związek zaciąga zobowiązania materialne 

wobec osób trzecich, muszą zawierać podpisy prezesa (lub jego zastępcy) i członka Zarządu. 

2. Zarząd może udzielić dyrektorowi Biura lub jego zastępcom pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli 

jednoosobowo. 

3. (uchylony) 

4. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności 

potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej. 

5. Zarząd Związku może określić w pełnomocnictwie, o którym mowa w § 5 ust. 2, wysokość kwoty, od której 

wymagana jest kontrasygnata, o której mowa w ust. 4. 

§ 6.  

Siedzibą Związku jest Poznań. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 7.  

Związek posługuje się okrągłą pieczęcią, zawierającą pośrodku herby miast: Gniezna, Krakowa, Warszawy 

i Poznania, z napisem w otoku: "Związek Miast Polskich". 

III.     CZŁONKOSTWO ZWIĄZKU 

§ 8.  

1. Członkami Związku mogą być miasta polskie. 

2. Członków Związku przyjmuje Zarząd. Warunkiem członkostwa jest podjęcie przez radę miejską uchwały 

o przystąpieniu miasta do Związku. 

§ 9.  

Członkowie Związku zobowiązani są do płacenia składek na rzecz Związku i popierania jego działalności. 



 

§ 10.  

Członkowie Związku mają prawo korzystać z usług Związku, jego urządzeń i przedsiębiorstw, brać udział 

w pracach organów Związku, w wyborach do tych organów oraz delegować swoich przedstawicieli do prac 

w komisjach Związku. 

§ 11.  

1. Utrata członkostwa Związku następuje poprzez: 

1) wystąpienie ze Związku na mocy uchwały rady miejskiej, 

2) likwidację miasta, 

3) pozbawienie członkostwa w Związku na mocy uchwały Zarządu Związku w przypadku zalegania z opłatą 

składek członkowskich przez co najmniej rok; przysługuje przy tym prawo odwołania się do Zgromadzenia 

Ogólnego Związku. 

2. W przypadku wystąpienia ze Związku lub likwidacji miasta utrata członkostwa następuje automatycznie; 

fakt ten potwierdza uchwała Zarządu Związku o charakterze deklaratywnym. 

IV.     FUNDUSZE ZWIĄZKU 

§ 12.  

Fundusze Związku tworzy się: 

1) ze składek członkowskich, 

2) z opłat pobieranych od członków Związku za jego czynności dokonywane w interesie i na zlecenie danego 

członka Związku, stanowiących zwrot wyłożonych kosztów, 

3) (uchylony) 

4) z dotacji (grantów), 

5) z darowizn i zapisów na rzecz Związku, 

6) z pożyczek oraz emisji obligacji. 

§ 13.  

Związek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznych budżetów (planów finansowych), 

dostosowanych pod względem okresu czasu do budżetów miast. 

§ 14.  

1. Składki członkowskie ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców miasta - członka 

Związku, według danych GUS, na koniec czerwca poprzedniego roku. Wysokość składek członkowskich i termin ich 

płatności, proponowane przez Zarząd, uchwala Zgromadzenie Ogólne. 

2. W przypadku nieopublikowania przez GUS danych, o których mowa w ust.1, składka obliczana jest na 

podstawie ostatnich opublikowanych danych. 

V.     ORGANY ZWIĄZKU 

§ 15.  

Organami Związku są: Zgromadzenie Ogólne, Zarząd i Komisja Rewizyjna. 



 

§ 16.  

Zgromadzenie Ogólne jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku. 

§ 17.  

1. W Zgromadzeniu Ogólnym w głosowaniu w sprawach dotyczących wyboru władz i uchwalania budżetu 

każde miasto dysponuje liczbą głosów zależną od liczby mieszkańców według następującej zasady: 

1) miasta o liczbie mieszkańców powyżej 1.000 tys.                                 - 4 głosy, 

2) miasta o liczbie mieszkańców od 500 do 1.000 tys.                              - 3 głosy, 

3) miasta o liczbie mieszkańców od 100 do 500 tys.                                  - 2 głosy, 

4) miasta o liczbie mieszkańców poniżej 100 tys.                                      - 1 głos. 

2. We wszystkich pozostałych sprawach każdemu miastu przysługuje 1 głos. 

3. W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą osoby delegowane odpowiednimi uchwałami przez rady miast, 

które przystąpiły do Związku. 

4. Delegat miasta do Zgromadzenia Ogólnego Związku może w przypadku zaistnienia okoliczności 

uniemożliwiających mu udział w obradach jednorazowo delegować swego zastępcę. Uczestniczy on 

w Zgromadzeniu bez biernego prawa wyborczego. 

5. Miasta należące do Związku mają prawo delegowania do Zgromadzenia Ogólnego po jednym 

przedstawicielu. W Zgromadzeniu Ogólnym mogą na swój koszt uczestniczyć także obserwatorzy z poszczególnych 

miast. 

§ 18.  

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Związku. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Ogólnego 

należy: 

1) kształtowanie działalności programowej Związku, 

2) uchwalanie Statutu Związku, regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego, ordynacji wyborczej i dokonywanie 

w nich zmian, 

3) wybór i odwoływanie prezesa Związku, Zarządu lub poszczególnych jego członków oraz Komisji Rewizyjnej, 

4) uchwalanie budżetu Związku, 

5) uchwalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich i opłat od członków, 

6) przyjmowanie sprawozdań Prezesa z działalności Zarządu i rocznego bilansu finansowego, zaopiniowanego 

przez Komisję Rewizyjną, 

7) ustalanie wysokości diet za udział w posiedzeniach i zasad zwrotu kosztów podróży dla członków Zarządu 

i komisji, 

8) nabywanie i zbywanie nieruchomości, zaciąganie pożyczek oraz emitowanie obligacji; kompetencje te - do 

wysokości określonej przez Zgromadzenie - mogą być przekazane Zarządowi, 

9) podejmowanie uchwał dotyczących tworzenia i przystępowania do podmiotów gospodarczych, 

10) rozpatrywanie odwołań w sprawie pozbawienia członkostwa w Związku, 

11) likwidacja Związku. 



 

§ 19.  

1. Posiedzenie zwyczajne Zgromadzenia Ogólnego zwołuje prezes Związku co najmniej raz do roku. Termin, 

miejsce i propozycje porządku obrad ustala Zarząd. 

2. Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego otwiera prezes Związku, po czym następuje wybór prezydium 

Zgromadzenia. 

§ 20.  

Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego zwołuje prezes Związku na wniosek co najmniej 1/10 

członków Związku, zawierający proponowany porządek obrad. 

§ 21.  

1. Zaproszenia na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego dostarczane są najpóźniej na 2 miesiące przed 

posiedzeniem zwyczajnym i 1 miesiąc przed posiedzeniem nadzwyczajnym. Do zaproszenia powinny być 

dołączone: proponowany porządek obrad i materiały dotyczące tego porządku. O miejscu, terminie i porządku 

obrad Zgromadzenia należy jednocześnie opublikować ogłoszenie w dzienniku ustalonym przez Zarząd. 

2. Na wniosek co najmniej 15 członków Związku, zgłoszony przynajmniej na 1 miesiąc przed terminem 

Zgromadzenia, Zarząd uzupełnia porządek obrad i dodatkowo powiadamia o tym członków. 

3. Na uzasadniony wniosek miasta - członka Związku, zgłoszony przynajmniej przed terminem Zgromadzenia, 

Zarząd Związku może uzupełnić porządek obrad Zgromadzenia; o uzupełnieniu tym Zarząd powiadamia 

dodatkowo wszystkich członków Związku. 

4. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszone w późniejszym terminie, jak również 

podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego, wymagają pisemnego poparcia przynajmniej 10 % obecnych na 

Zgromadzeniu delegatów. 

§ 22.  

1. Zgromadzenie Ogólne zwołane prawidłowo jest ważne w przypadku udziału w nim przedstawicieli 

przynajmniej połowy miast należących do Związku. 

2. Dla uchwalenia likwidacji Związku wymagana jest obecność przedstawicieli co najmniej 2/3 liczby członków 

Związku. 

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem: 

      zmiany Statutu Związku, do czego wymagana jest bezwzględna większość głosów, 

      likwidacji Związku, do której wymagana jest większość 2/3 głosów, z zachowaniem 

warunku z ustępu 2, 

      (uchylony) 

      wyboru i odwołania Prezesa Związku oraz członków Zarządu, który to wybór następuje bezwzględną 

większością ważnie oddanych głosów; wniosek o odwołanie przed upływem kadencji winien być złożony na 

piśmie, w trybie przewidzianym w § 21 ust. 4. 



 

§ 23.  

Zarząd Związku składa się z 9 do 25 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne w bezpośrednich 

i tajnych wyborach na okres czteroletniej kadencji spośród członków Zgromadzenia. Kadencję Zarządu kończy 

sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i złożony przez nią wniosek o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium. 

Absolutoryjno- wyborcze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego powinno się odbyć w ciągu 3 miesięcy po 

rozpoczęciu nowej kadencji organów miast. 

§ 24.  

1. Zarządowi przewodniczy prezes Związku, wybierany przez Zgromadzenie Ogólne. 

2. Stałych zastępców prezesa w liczbie 1 do 3 oraz sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich 

członków. 

3. Zakres czynności dla zastępców prezesa, skarbnika i sekretarza określa Zarząd na wniosek prezesa. 

§ 25.  

Po zakończeniu kadencji organów miast Zarząd działa do czasu ukonstytuowania się nowego Zarządu. 

§ 26.  

1. Utrata mandatu członka Zarządu następuje na skutek: 

1) zrzeczenia się mandatu, 

2) utraty mandatu członka Zgromadzenia Ogólnego w trakcie kadencji. 

2. Utrata mandatu członka Zarządu powoduje zwolnienie z czynności i funkcji, które pełnił on w związku 

z członkostwem w Zarządzie. 

3. Udział osób delegowanych przez Zarząd spoza swego składu do reprezentowania Związku kończy się: 

1) na podstawie odpowiedniej uchwały Zarządu, 

2) z powodu zrzeczenia się funkcji przez osobę delegowaną, 

3) na skutek utraty mandatu w organie miasta lub rozwiązania stosunku pracy 

z miastem, stanowiącego podstawę delegowania. 

§ 27.  

W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu Zgromadzenie Ogólne dokonuje na najbliższym 

posiedzeniu wyborów uzupełniających. Gdy jednak liczba członków Zarządu zmniejszy się o ponad 50 % składu, 

powinno być zwołane posiedzenie nadzwyczajne Zgromadzenia Ogólnego dla dokonania wyborów 

uzupełniających. 

§ 28.  

Członkowie Zarządu i komisji przez Zarząd powoływanych pełnią swe funkcje honorowo. Pobierają oni jedynie 

diety za udział w posiedzeniach w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Ogólne oraz zwrot kosztów podróży. 

§ 29.  

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) wykonanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego, 



 

2) przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, 

3) przyjmowanie członków Związku, 

4) ustalanie terminu, miejsca i porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego, 
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5) opracowanie regulaminu obrad Zgromadzenia i ordynacji wyborczej, 

6) powoływanie komisji i uchwalanie regulaminów ich pracy, przy czym przewodniczących komisji wybierają 

komisje, 

7) delegowanie przedstawicieli Związku do innych organizacji i instytucji oraz 

zawieranie umów i porozumień o współpracy, 

8) mianowanie i odwoływanie dyrektora Biura Związku, 

9) uchwalanie regulaminów pracy Biura Związku, 

10) nabywanie i zbywanie nieruchomości, przyjmowanie darowizn i zapisów, zaciąganie pożyczek, emitowanie 

obligacji - do wartości i w przypadku określonym przez Zgromadzenie Ogólne, 

11) prowadzenie gospodarki finansowej Związku, 

12) realizacja zadań nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów Związku. 

§ 30.  

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej 6 razy w roku. Zwoływane są przez prezesa Związku. Na żądanie 

4 członków Zarządu, zawierające wskazanie porządku obrad, prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu 

w ciągu miesiąca od daty otrzymania żądania. O terminach posiedzeń Zarządu Prezes informuje Komisję 

Rewizyjną. 

§ 31.  

1. Posiedzenia Zarządu są ważne przy obecności ponad połowy składu Zarządu, w tym prezesa lub jego 

zastępcy. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. 

2. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć osoby upoważnione jednorazowo do zastępowania członków 

Zarządu, którzy z ważnych powodów nie mogą brać w nim udziału. Osoby zastępujące członków Zarządu na jego 

posiedzeniu nie mogą brać udziału w głosowaniach w sprawach określonych w § 29 pkt 3, 7, 8, 9 i 10 Statutu. 

§ 32.  

Zaproszenia na posiedzenia Zarządu powinny być dostarczone na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia, 

z dołączonymi materiałami dotyczącymi porządku obrad. 

§ 33.  

Prezes Związku reprezentuje Związek na zewnątrz. 

§ 34.  

Prezes kieruje pracą Zarządu, zwołuje jego posiedzenia oraz zwołuje i otwiera posiedzenia Zgromadzenia 

Ogólnego. 



 

§ 35.  

Prezes nadzoruje działalność dyrektora Biura Związku. 

§ 36.  

Dyrektor Biura Związku jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy, w odniesieniu do pracowników Biura 

Związku. 

§ 37.  

Na wniosek komisji dyrektor Biura lub upoważniony przez niego pracownik Biura wchodzi w jej skład bez 

prawa głosu, w charakterze sekretarza zobowiązanego do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania. 

§ 38.  

1. Zgromadzenie Ogólne wybiera na okres kadencji Komisję Rewizyjną w składzie 5 osób. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego Komisji. 

3. Odwołanie Komisji Rewizyjnej lub jej członka przez Zgromadzenie Ogólne przed upływem kadencji 

następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. 

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola zgodności działań organów Związku ze Statutem Związku i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego, 

2) kontrola prowadzenia przez Zarząd gospodarki finansowej Związku. 

5. Do członków Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 28 niniejszego Statutu. 

VI.     LIKWIDACJA ZWIĄZKU 

§ 39.  

1. W przypadku uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne likwidacji Związku, Zgromadzenie dokonuje wyboru 

Komisji Likwidacyjnej. 

2. Majątek Związku ulega przy likwidacji podziałowi pomiędzy członków, w stosunku proporcjonalnym do 

składek członkowskich, wniesionych do Związku w ciągu całego okresu uczestnictwa w Związku. 

3. W razie likwidacji Związku bez możliwości posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego w wymaganym składzie, 

wyboru członków Komisji Likwidacyjnej dokonują członkowie - założyciele Związku wciąż w nim pozostający, 

uchwałami odnośnych rad miejskich, po jednym członku Komisji z każdego z tych miast. 

VII.     PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

§ 40.  

1. Grupa organizacyjna Związku Miast Polskich zwołuje pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego w trybie 

przewidzianych w Statucie dla zwoływania nad zwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego. 

2. Zwołanie następuje po przystąpieniu do Związku, poprzez podjęcie odpowiednich uchwał przez rady 

miejskie, co najmniej 42 miast. 

3. W czasie głosowania, dotyczącego projektu Statutu Związku, przedstawionego przez grupę organizacyjną 

Związku, każdemu delegatowi przysługuje jeden głos. 

4. W czasie głosowania, dotyczącego zmian w statucie Związku, przedstawionych przez Komisję Statutową, 

powołaną przez Kongres Restytucyjny, każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.



 

 
Uzasadnienie 

Przystąpienie do stowarzyszenia: Związek Miast Polskich ma na celu wspieranie idei samorządu 
terytorialnego, obrony wspólnych interesów, współdziałanie z innymi gminami oraz dążenie do rozwoju 
gospodarczego i społeczno-kulturalnego miasta Prószkowa oraz pozostałych miast zrzeszonych. Założenia te 
wpisują się w statut Związku Miast Polskich, a także postanowienia art. 84 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zmianami) regulującego kwestie udziału jednostek samorządu terytorialnego 
w stowarzyszeniach. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 powołanego aktu prawnego podejmowanie uchwał 
w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku należy do 
wyłącznej kompetencji rady gminy. 

W związku z powyższym podjęcie przez Radę Miejską w Prószkowie uchwały w sprawie przystąpienia do 
Związku Miast Polskich jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

RO.0006.219.2017.ORM                   Druk nr 237

                                          Projekt z dnia 22 marca 2017 r. 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia .................... 2017 r. 

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Prószków oraz wystąpienia z wnioskiem 

w sprawie zmiany granic 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 4 ust. 2 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.) w zw. z § 2 ust. 1oraz 

ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu 

wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub 

miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych 

w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r. poz. 310), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Mając na uwadze wyniki konsultacji społecznych, które odbyły się w Gminie Prószków w dniach od 

8 lutego 2016 roku do 22 lutego 2016 roku, i które w ocenie Rady Miejskiej w Prószkowie zachowują swoją 

ważność i aktualność, opiniuje się pozytywnie zmianę granic polegającą na wyłączeniu z obszaru miasta na 

prawach powiatu Opola i włączeniu do terytorium Gminy Prószków obszaru obrębu ewidencyjnego Winów 

o powierzchni 278,98 ha. 

§ 2. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody 

Opolskiego, z wnioskiem o zmianę granic Gminy Prószków, o której mowa w §1. 

§ 3.  Wniosek o zmianę granic Gminy Prószków, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

 
Uzasadnienie 

Podjęcie niniejszej uchwały jest kolejnym z etapów zmiany granic Gminy Prószków, który 
został zainicjowany uchwałą nr XXIV/179/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 listopada 
2016r. w sprawie zmiany granic Gminy Prószków jaka ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 
2017 roku oraz przeprowadzenia konsultacji. 

W ocenie Rady Miejskiej w Prószkowie zachowują swoją ważność i aktualność wyniki 
konsultacji, które zostały przeprowadzone w dniach od 8 lutego 2016 roku do 22 lutego 2016 roku 
na terenie Gminy Prószków, których wyniki pokazują, iż mieszkańcy sołectw wchodzących 
obecnie w skład Gminy Prószków jednoznacznie opowiedzieli się za tym, by wskazany 
w niniejszej uchwale obszar był częścią Gminy Prószków. 

Mając na uwadze powyższe Rada Miejska w Prószkowie opiniuje pozytywnie zmianę granic 
Gminy Prószków oraz postanawia wystąpić za pośrednictwem Wojewody Opolskiego do Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę granic Gminy Prószków, który 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

Dodatkowo wskazuje się, iż Burmistrz Prószkowa zwrócił się do Prezydenta Miasta Opola oraz 
Przewodniczącego Rady Miasta Opola odpowiednio pismami nr RO.0110.45.2016.KRO oraz nr 
RO.0110.44.2016.KRO z dnia 6 grudnia 2016 roku z wnioskiem o podjęcie działań przez Miasto 
Opole celem wyrażenia przez nie opinii w przedmiocie wyłączenia obszaru ewidencyjnego Winów, 
stosownie do uchwały nr XXIV/179/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 listopada 2016 r. 
w sprawie zmiany granic Gminy Prószków jaka ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku 
oraz przeprowadzenia konsultacji. 

Miasto Opole w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania ww. wystąpienia (tj. od dnia 9 grudnia 
2016r.), nie podjęło żadnych działań w celu wyrażenia opinii w przedmiocie wyłączenia obszaru 
ewidencyjnego wskazanego w niniejszym wniosku, jak również nie przeprowadziło w tym zakresie 
konsultacji ze swoimi mieszkańcami. 

Mając powyższe na uwadze, Rada Miejska w Prószkowie zgodnie z art. 4a ust. 3 u.s.g. 
wskazuje, iż wymóg osiągnięcia opinii został spełniony. Zgodnie bowiem z jego treścią: w 
przypadku niewyrażenia opinii, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania 
wystąpienia o opinię, wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony. W konsekwencji oznacza 
to, iż Miasto Opole w sposób milczący zaaprobowało zmianę granic, która jest przedmiotem 
wniosku o zmianę granic Gminy Prószków, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 
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                   Projekt z dnia 22 marca 2017 r. 

 

UCHWAŁA NR /…../2017  
RADY MIEJSKIEJ w  PRÓSZKOWIE 

z dnia ……….. 2017 roku  
 

w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody 

„Staw Nowokuźnicki” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2134 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co 
następuje: 

 

§ 1 

Opiniuje się pozytywnie projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Staw Nowokuźnicki”, 
o którym mowa w zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, stanowiącym 
załącznik do uchwały.  

§ 2 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XXVI/200/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. 
w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Opolu w sprawie zaopiniowania planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Staw Nowokuźnicki”.  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

UZASADNIENIE 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem z dnia 14 grudnia 2016 r. zwrócił się do 
Rady Miejskiej w Prószkowie o zaopiniowanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Staw 
Nowokuźnicki”. W przedłożonym projekcie, w celu ochrony stanowiska rzadkich roślin wodnych, a w 
szczególności kotewki orzecha wodnego Trapa natans oraz ptactwa wodnego, zaproponowano 
działania w obszarze ochrony czynnej w tym:  

- odmulenie rzeki z wykorzystaniem najnowszych dostępnych metod,  

- mechaniczne usunięcie grążela żółtego z bezpośredniego sąsiedztwa stanowisk kotewki orzecha 
wodnego.  

   Dodatkowo zaproponowano monitoring populacji i siedlisk kotewki orzecha wodnego.  

Na  sesji w miesiącu lutym podjęto już uchwałę w przedmiotowej sprawie jednak Wojewoda Opolski 
w trybie nadzoru zgłosił zastrzeżenie do § 3 podjętej już uchwały. W związku z powyższym 
koniecznie jest podjęcia przedmiotowej uchwały i uchylenie uchwały Nr XXVI/200/2017 z dnia 24 
lutego 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 
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Uchwała Nr………………………. 

Rady Miejskiej w Prószkowie 
z dnia …………………… 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków 

 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. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Tekst jednolity Dz. 
U. z 2017 r., poz. 328) Rada Miejska w Prószkowie uchwala: 

 

§ 1 

Przedłuża się czas obowiązywania Taryf za Zbiorowe Zaopatrzenie w Wodę i Zbiorowe 
Odprowadzanie Ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr XVII/125/2016 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 31 marca 2016 r. na okres od dnia 04.05.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego  
w  Prószkowie.       

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 04.05.2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Radca prawny  

       Marcin Popielski 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY 

 
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze 

uchwały rady gminy. 

Zgodnie z art. 24 ust. 9a w/w ustawy na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego, rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas 

obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie przedstawił zgodny z 

art. 24, ust. 9b ÷ 9c wniosek  o przedłużenie dotychczasowych taryf co pozwala na 

przedłużenie obowiązujących taryf od dnia 04.05.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.  

Jako warunki ekonomiczne uzasadniające przedłużenie dotychczasowych taryf Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie podał, że obowiązujące ceny 

umożliwiają odzyskanie poniesionych kosztów. Przychody pokrywają wszystkie koszty 

eksploatacji, konserwacji i remontów bieżących. Z uwagi na równowagę wzrostu 

poniesionych kosztów związanych ze wzrostem cen paliwa, kosztów pracowniczych, 

materiałów eksploatacyjnych i usług zewnętrznych ze wzrostem przychodów ze sprzedaży nie 

ma również uzasadnienia obniżenie cen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

RO.0006.222.017.ORM         Druk nr 240

                Projekt z dnia 20 marca 2017 r. 

 

Uchwała Nr………………………. 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

Z dnia  …………………………….. 

 

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr 

XXII/169/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 

 

    Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j Dz.U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 

§ 1. 
Odmawia się uwzględnienia wezwania  do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XXII/169/2016 
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki. 

 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa 

 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

UZASADNIENIE 

      W dniu 28 października 2016 r. Rada Miejska w Prószkowie podjęła uchwałę Nr XXII/169/2016 w 
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki. 
Postanowienia planu miejscowego były konsultowane z zainteresowanymi oraz uzgadnianie i 
opiniowanie m.in. stosownie do dyspozycji art. 17, art. 18 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2016 r. poz. 778 z późn zm.).  
    
Pismem z dnia 6 lutego 2017 r. złożonym w Urzędzie Miejskim w Prószkowie w dniu 08.02.2017 roku,  
skierowanym do Rady Miejskiej w Prószkowie, Radca Prawny Katarzyna Makowska wezwała do 
usunięcia naruszenia prawa w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Prószkowie w dniu 28 
października 2016 r. uchwały Nr XXII/169/2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Górki poprzez uchylenia podjętej uchwały. W powyższym 
wezwaniu podniesiono że ww. uchwała jest wadliwa w zakresie przeznaczenia w planie  
zagospodarowania przestrzennego wsi Górki działek nr 702/221 i 703/221, sąsiadujących z 
posesjami:                                      , pod teren zabudowy usługowej (1U) i teren zabudowy produkcyjnej 
(1P), podczas gdy prawidłowym przeznaczeniem tego terenu jest przeznaczenie na tereny zabudowy 
jednorodzinnej z towarzyszeniem usług (MN). Ponadto, wzywający wskazał, że organ zlekceważył 
fakt, że uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków, która 
przewiduje zabudowę techniczno – produkcyjną (P), została zaskarżona do sądu administracyjnego 
przez Weronikę Kaletę.  
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 29.12.2015 r. (sygn. akt II SA/Op 182/15), w 

pkt 1) sentencji stwierdził, że zaskarżona uchwała (tj. uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w 

Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków), została wydana z naruszeniem prawa. Od 

powyższego wyroku Gmina Prószków złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. Ponadto, wnioskiem z dnia 23 marca 2016 r. Gmina Prószków wystąpiła o 

dokonanie wykładni powyższego wyroku, w zakresie rozstrzygnięcia w pkt 1 sentencji o wydaniu 

zaskarżonej uchwały z naruszeniem prawa oraz fragmentu uzasadnienia dotyczącego stwierdzenia, że 

orzeczenie sąd oparł na treści art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 718 z późn. zm.) w zw. z art. 94 ust. 2 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm).  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2016 r. (sygn. akt II 

SA/Op 182/15) odmówił wykładni powyższego wyroku. W konsekwencji, Rada Miejska w Prószkowie 

wniosła zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego na powyższe postanowienie sądu. 

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2016 r. (sygn. akt II OZ 660/16) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił 

zażalenie Gminy Prószków. Należy jednak wskazać, iż w uzasadnieniu powyższego postanowienia 

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż: „W świetle poczynionych powyżej uwag, zgodzić się 

należało z Gminą Prószków, że zestawienie sentencji wyroku z jego uzasadnieniem, zwłaszcza 

powołanymi przepisami art. 147 § 1 p.p.s.a. w zw z art. 94 ust. 2 u.s.g. – jako podstawą 

rozstrzygnięcia – może rodzić wątpliwości w zakresie skutków prawnych przedmiotowego orzeczenia, 

a mianowicie, czy zaskarżony akt pozostał w obrocie prawnym, czy też stracił moc prawną. W tym 

aspekcie sprawy trudno zgodzić się z Sądem Wojewódzkim, że zawarte w wyroku rozstrzygnięcie jest 

w swej istocie jednoznaczne. Skoro Sąd w zaskarżonym postanowieniu nie powołuje się na 

ewentualne omyłkowe powołanie podstawy prawnej orzeczenia (art. 147 § 1 ppsa w zw. z art. 94 ust. 

2 u.s.g.), to należy przyjąć, że był to wynik podjętej oceny prawnej i odpowiedniej interpretacji 

zastosowanych przepisów. Ocena, czy przyjęte w przedmiotowym orzeczeniu rozwiązanie jest 



 

właściwe wykracza poza ramy wykładni sentencji i uzasadnienia wyroku. Potrzeba wyjaśnienia 

wątpliwości co do skutków orzeczenia mogłaby być aktualna przy wykonywaniu wyroku, tymczasem 

w sprawie wniesiona została skarga kasacyjna, co sprawia, że wyrok będzie poddany kontroli 

instancyjnej. W takim stanie sprawy Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrując skargę kasacyjną 

wypowie się co do prawidłowości kwestionowanego rozstrzygnięcia i ewentualnie skutków prawnych 

przedmiotowego wyroku, w ramach przedstawionych przez Gminę zarzutów kasacyjnych. Dla 

porządku należy wskazać, że argumentacja zawarta w zażaleniu jest zbieżna z zarzutem skargi 

kasacyjnej dotyczącym naruszenia przepisów art. 141 § 4 p.p.s.a. w zw. z art. 94 ust. 2 i 91 ust. 4 

u.s.g.”. 

W związku z powyższym przedwczesne jest twierdzenie o nieważności studium, a co za tym idzie  do 
uchylenia uchwały w sprawie zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Górki. Tym samym należy odmówić uwzględnienia wezwania będącego przedmiotem niniejszej 
uchwały. 
 

 

 

 

W tekście uzasadnienia dokonano anonimizacji danych osobowych. 
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       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

 

Uchwała Nr .......... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ..................... 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.), w związku z uchwałą 
Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co 
następuje: 

 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia 01-04-2016, w sprawie przywrócenia dotychczasowego przeznaczenia 
terenu- zabudowy mieszkaniowej w granicach działki 1156/298 oznaczonej w projekcie jako droga dojazdowa, 
zgłoszonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki wyłożonego do 
publicznego wglądu w dniach od 4 marca 2016 r. do 5 kwietnia 2016 r. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

          Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2016 r. poz. 778, z późn. zm.) Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej 
projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o których mowa w art. 17 pkt. 11. Przepis art. 20 
ust. 1 ww. ustawy wskazuje natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o 
sposobie rozpatrzenia uwag.  

 

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o rozstrzygnięciu w tym 
zakresie w drodze odrębnej uchwały. 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, opracowany w związku z uchwałą Nr 
IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 4 marca 2016 r. do 5 kwietnia 2016 r. W tym okresie wpłynęła uwaga będąca przedmiotem 
rozstrzygnięcia.  

 

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, iż wskazane przeznaczenie terenu jest niezbędne do 
obsługi komunikacyjnej przyległych nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 
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Uchwała Nr .......... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ..................... 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.), w związku z uchwałą 
Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co 
następuje: 

 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia 04-04-2016, w sprawie przeznaczenia działki 453/197 pod budownictwo 
mieszkaniowe, zgłoszonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 
wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 4 marca 2016 r. do 5 kwietnia 2016 r. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

          Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej 
projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o których mowa w art. 17 pkt. 11. Przepis art. 20 
ust. 1 ww. ustawy wskazuje natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o 
sposobie rozpatrzenia uwag.  

 

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o rozstrzygnięciu w tym 
zakresie w drodze odrębnej uchwały. 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, opracowany w związku z uchwałą Nr 
IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 4 marca 2016 r. do 5 kwietnia 2016 r. W tym okresie wpłynęła uwaga będąca przedmiotem 
rozstrzygnięcia.  

 

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, iż wskazane postulowane w treści uwagi przeznaczenie 
terenu narusza ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Prószków, przyjętego uchwałą Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

RO.0006.225.2017.ORM        Druk nr 243

                Projekt z dnia 17 marca 2017 r. 

 

 

 

Uchwała Nr .......... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ..................... 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.), w związku z uchwałą 
Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co 
następuje: 

 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia 04-04-2016, w sprawie przeznaczenia działki 455/196 pod budownictwo 
mieszkaniowe, zgłoszonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 
wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 4 marca 2016 r. do 5 kwietnia 2016 r. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

          Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej 
projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o których mowa w art. 17 pkt. 11. Przepis art. 20 
ust. 1 ww. ustawy wskazuje natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o 
sposobie rozpatrzenia uwag.  

 

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o rozstrzygnięciu w tym 
zakresie w drodze odrębnej uchwały. 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, opracowany w związku z uchwałą Nr 
IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 4 marca 2016 r. do 5 kwietnia 2016 r. W tym okresie wpłynęła uwaga będąca przedmiotem 
rozstrzygnięcia.  

 

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, iż wskazane postulowane w treści uwagi przeznaczenie 
terenu narusza ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Prószków, przyjętego uchwałą Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

RO.0006.226.2017.ORM        Druk nr 244

                Projekt z dnia 17 marca 2017 r. 

Uchwała Nr .......... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ..................... 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.), w związku z uchwałą 
Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co 
następuje: 

 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia 04-04-2016 w sprawie przeznaczenia działki 452/197 w całości pod 
budownictwo mieszkaniowe, zgłoszonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Górki wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 4 marca 2016 r. do 5 kwietnia 2016 r. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

          Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej 
projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o których mowa w art. 17 pkt. 11. Przepis art. 20 
ust. 1 ww. ustawy wskazuje natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o 
sposobie rozpatrzenia uwag.  

 

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o rozstrzygnięciu w tym 
zakresie w drodze odrębnej uchwały. 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, opracowany w związku z uchwałą Nr 
IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 4 marca 2016 r. do 5 kwietnia 2016 r. W tym okresie wpłynęła uwaga będąca przedmiotem 
rozstrzygnięcia.  

 

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, iż wskazane postulowane w treści uwagi przeznaczenie 
terenu narusza ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Prószków, przyjętego uchwałą Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

RO.0006.227.2017.ORM            Druk nr 245 

                                Projekt z dnia 17 marca 2017 r. 

 

Uchwała Nr .......... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ..................... 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.), w związku z uchwałą 
Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co 
następuje: 

 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia 05-04-2016 w sprawie przeznaczenia działki  1072/93 z rolnej na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną na IV klasie gruntu, zgłoszonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Górki wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 4 marca 2016 r. do 5 kwietnia 2016 r. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

          Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej 
projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o których mowa w art. 17 pkt. 11. Przepis art. 20 
ust. 1 ww. ustawy wskazuje natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o 
sposobie rozpatrzenia uwag.  

 

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o rozstrzygnięciu w tym 
zakresie w drodze odrębnej uchwały. 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, opracowany w związku z uchwałą Nr 
IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 4 marca 2016 r. do 5 kwietnia 2016 r. W tym okresie wpłynęła uwaga będąca przedmiotem 
rozstrzygnięcia.  

 

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, iż wskazane postulowane w treści uwagi przeznaczenie 
terenu narusza ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Prószków, przyjętego uchwałą Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

RO.0006.228.2017.ORM        Druk nr 246

                Projekt z dnia 17 marca 2017 r. 

Uchwała Nr .......... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ..................... 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.), w związku z uchwałą 
Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co 
następuje: 

 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia 05-04-2016 w sprawie wytyczenia drogi wewnętrznej i działek budowlanych 
dla terenu obejmującego działkę 188/47, zgłoszonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Górki wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 4 marca 2016 r. do 5 kwietnia 2016 r. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

          Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2016 r. poz. 778, z późn. zm.) Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej 
projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o których mowa w art. 17 pkt. 11. Przepis art. 20 
ust. 1 ww. ustawy wskazuje natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o 
sposobie rozpatrzenia uwag.  

 

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o rozstrzygnięciu w tym 
zakresie w drodze odrębnej uchwały. 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, opracowany w związku z uchwałą Nr 
IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 4 marca 2016 r. do 5 kwietnia 2016 r. W tym okresie wpłynęła uwaga będąca przedmiotem 
rozstrzygnięcia.  

 

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, iż wytyczenie drogi wewnętrznej z zaproponowany sposób 
utrudnia obsługę komunikacyjną nieruchomości w otoczeniu. Przepisy planu dopuszczają jednak wydzielanie 
dróg wewnętrznych innych niż wyznaczone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

RO.0006.229.2017.ORM        Druk nr 247

                Projekt z dnia 17 marca 2017 r. 

Uchwała Nr .......... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ..................... 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.), w związku z uchwałą 
Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co 
następuje: 

 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia 07-04-2016 w sprawie przekształcenia przeznaczenia działki 927/204 z 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług na tereny zabudowy zagrodowej, zgłoszonej do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki wyłożonego do publicznego wglądu w 
dniach od 4 marca 2016 r. do 5 kwietnia 2016 r. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2016 r. poz. 778, z późn. zm.) Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej 
projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o których mowa w art. 17 pkt. 11. Przepis art. 20 
ust. 1 ww. ustawy wskazuje natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o 
sposobie rozpatrzenia uwag.  

 

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o rozstrzygnięciu w tym 
zakresie w drodze odrębnej uchwały. 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, opracowany w związku z uchwałą Nr 
IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 4 marca 2016 r. do 5 kwietnia 2016 r. We wskazanym przez Burmistrza terminie do dnia 25 kwietnia 
2016 r.  wpłynęła uwaga będąca przedmiotem rozstrzygnięcia.  

 

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, iż wytyczenie drogi dojazdowej o przebiegu zgodnym z 
obowiązującym dotychczas mpzp jest niezbędne dla obsługi komunikacyjnej terenów przyległych. Nie narusza to 
w żaden sposób możliwości dotychczasowego użytkowania terenu dla celów związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

RO.0006.230.2017.ORM        Druk nr 248

                Projekt z dnia 17 marca 2017 r. 

 

Uchwała Nr .......... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ..................... 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.), w związku z uchwałą 
Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co 
następuje: 

 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia 07-04-2016 w sprawie braku zgody na prowadzenie dróg dojazdowych 
przez działkę, zgłoszonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 
wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 4 marca 2016 r. do 5 kwietnia 2016 r. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

          Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2016 r. poz. 778, z późn. zm.) Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej 
projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o których mowa w art. 17 pkt. 11. Przepis art. 20 
ust. 1 ww. ustawy wskazuje natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o 
sposobie rozpatrzenia uwag.  

 

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o rozstrzygnięciu w tym 
zakresie w drodze odrębnej uchwały. 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, opracowany w związku z uchwałą Nr 
IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 4 marca 2016 r. do 5 kwietnia 2016 r. We wskazanym przez Burmistrza terminie do dnia 25 kwietnia 
2016 r. wpłynęła uwaga będąca przedmiotem rozstrzygnięcia.  

 

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, iż wytyczenie drogi dojazdowej o przebiegu zgodnym z 
obowiązującym dotychczas mpzp jest niezbędne dla obsługi komunikacyjnej terenów przyległych. Nie narusza to 
w żaden sposób możliwości dotychczasowego użytkowania terenu dla celów związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

RO.0006.231.2017.ORM        Druk nr 249

                Projekt z dnia 17 marca 2017 r. 

 

Uchwała Nr .......... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ..................... 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.), w związku z uchwałą 
Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co 
następuje: 

 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia 15-04-2016 w sprawie przeznaczenia działki 216/52 pod budownictwo 
jednorodzinne, zgłoszonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 
wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 4 marca 2016 r. do 5 kwietnia 2016 r. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

          Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2016 r. poz. 778, z późn. zm.) Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej 
projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o których mowa w art. 17 pkt. 11. Przepis art. 20 
ust. 1 ww. ustawy wskazuje natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o 
sposobie rozpatrzenia uwag.  

 

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o rozstrzygnięciu w tym 
zakresie w drodze odrębnej uchwały. 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, opracowany w związku z uchwałą Nr 
IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 4 marca 2016 r. do 5 kwietnia 2016 r. We wskazanym przez Burmistrza terminie do dnia 25 kwietnia 
2016 r. wpłynęła uwaga będąca przedmiotem rozstrzygnięcia.  

 

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, iż wskazana w treści uwagi nieruchomość leży poza 
obszarem objętym ustaleniami projektu planu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

RO.0006.232.2017.ORM        Druk nr 250

                Projekt z dnia 17 marca 2017 r. 

Uchwała Nr .......... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ..................... 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.), w związku z uchwałą 
Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co 
następuje: 

 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia 13-01-17 w sprawie przesunięcia przebiegu planowanej sieci poza obszar 
nieruchomości stanowiących własność autora uwagi oraz obszar objęty ustaleniami planu- zgodnie z przebiegiem 
istniejącego gazociągu, zgłoszonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 
wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 24 listopada 2016 r. do 23 grudnia 2016 r. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

          Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2016 r. poz. 778, z późn. zm.) Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej 
projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o których mowa w art. 17 pkt. 11. Przepis art. 20 
ust. 1 ww. ustawy wskazuje natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o 
sposobie rozpatrzenia uwag.  

 

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o rozstrzygnięciu w tym 
zakresie w drodze odrębnej uchwały. 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, opracowany w związku z uchwałą Nr 
IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 24 listopada 2016 r. do 23 grudnia 2016 r. We wskazanym przez Burmistrza terminie do dnia 16 
stycznia 2017 r. wpłynęła uwaga będąca przedmiotem rozstrzygnięcia.  

 

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, ponieważ ustalenia projektu mpzp będące przedmiotem 
uwag zostały zawarte w projekcie na skutek opiniowania z zarządcą sieci. Ponadto w dniu 13-01-2017 została 
wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla tej inwestycji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

RO.0006.233.2017.ORM        Druk nr 251

                Projekt z dnia 17 marca 2017 r. 

 

Uchwała Nr .......... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ..................... 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2016 r. poz. 778, z późn. zm.), w związku z uchwałą 
Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co 
następuje: 

 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia 13-01-17 w sprawie ograniczenia zakazów w zakresie przebiegu planowanej 
sieci gazowej, zgłoszonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 
wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 24 listopada 2016 r. do 23 grudnia 2016 r. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

          Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2016 r. poz. 778, z późn. zm.) Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej 
projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o których mowa w art. 17 pkt. 11. Przepis art. 20 
ust. 1 ww. ustawy wskazuje natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o 
sposobie rozpatrzenia uwag.  

 

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o rozstrzygnięciu w tym 
zakresie w drodze odrębnej uchwały. 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, opracowany w związku z uchwałą Nr 
IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 24 listopada 2016 r. do 23 grudnia 2016 r. We wskazanym przez Burmistrza terminie do dnia 16 
stycznia 2017 r. wpłynęła uwaga będąca przedmiotem rozstrzygnięcia.  

 

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, ponieważ ustalenia projektu mpzp będące przedmiotem 
uwag zostały zawarte w projekcie na skutek opiniowania z zarządcą sieci. Ponadto w dniu 13-01-2017 została 
wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla tej inwestycji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

RO.0006.234.2017.ORM        Druk nr 252

                Projekt z dnia 17 marca 2017 r. 

 

 

Uchwała Nr .......... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ..................... 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2016 r. poz. 446, z późn. zm. ), art. 3 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2016 r. poz. 778, z późn. zm.), w związku z uchwałą 
Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co 
następuje: 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, zwany dalej planem, po 
stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Prószków, przyjętego uchwałą Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. 

 

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1: 1000, zawierający wyrys ze Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

3. Załącznikami do uchwały są ponadto: 

1)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - załącznik nr 2; 
2)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych- załącznik nr 3. 

 

§2. 1. Plan obejmuje obszar położony w obrębie geodezyjnym miejscowości Górki o powierzchni 113,20 ha. 
 

2. Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu. 

 

§3. 1. W planie określa się: 
1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 



 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 
4)  zasady kształtowania krajobrazu; 
5)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych; 
6)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
7)  zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną 

intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 
powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w 
tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich 
realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów; 

8)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych 
przepisów, terenów górniczych; 

9)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 
10)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy; 
11)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
12)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 
13)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

 

2. Ze względu na brak występowania w obszarze objętym planem przedmiotu poniższych regulacji, w planie nie 
określa się: 

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej; 

2) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów 
priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego 
województwa. 

 

§4. 1. Za obowiązujące uznaje się  następujące oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1)  granicę obszaru objętego planem; 
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
3)  obowiązujące linie zabudowy; 
4)  nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5)  oznaczenia określające przeznaczenie terenów; 
6)  zasięg strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego; 
7)  zasięg strefy obserwacji archeologicznej; 
8)  zasięg strefy ochrony historycznie ukształtowanego układu przestrzennego miejscowości; 
9)  zasięg strefy ochrony historycznie ukształtowanego układu zieleni; 
10)  budynki i obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków; 
11)  zasięg stref sanitarnych cmentarza komunalnego. 

 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu mają znaczenie informacyjne i nie stanowią obowiązujących 
ustaleń planu. 

 

§5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1)  nieprzekraczalnych liniach zabudowy- rozumie się przez to linie, które nie mogą być przekroczone przez 

żadną ścianę zabudowy, przy czym zabudowa nie musi być usytuowana na tych liniach; okapy, gzymsy, 



 

balkony, galerie, werandy, wykusze, zadaszenia wejściowe, tarasy, schody zewnętrzne i pochylnie mogą 
przekroczyć te linie o nie więcej niż 1,5 m. Przebieg nieprzekraczalnych  linii zabudowy nie jest wiążący dla 
ogrodzeń i małej architektury; 

2)  obowiązujących liniach zabudowy- należy przez to rozumieć: 
 a)  linie, na których musi być usytuowane min. 80% długości frontowej ściany budynku o funkcji określonej 

przeznaczeniem terenu, lub ściana szczytowa w nawiązaniu do historycznej zabudowy w otoczeniu (w 
sposób zdefiniowany przepisami szczegółowymi uchwały), 

 b) okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, wykusze, zadaszenia wejściowe, tarasy, schody zewnętrzne i 
pochylnie mogą przekroczyć te linie o nie więcej niż 1,50 m, 

 c) obowiązujące linie zabudowy nie dotyczą budynków gospodarczych, garaży i wiat jeżeli są one 
lokalizowane w głębi działki, w takiej sytuacji należy linię tą traktować jak nieprzekraczalną linie 
zabudowy. Przebieg obowiązujących  linii zabudowy nie jest wiążący dla ogrodzeń i małej architektury; 

3)  przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które powinno przeważać na danym 
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi; 

4)  usługach- należy przez to rozumieć działalności związane z pracą nieprodukcyjną, w odróżnieniu od 
czynności prowadzących do produkcji dóbr materialnych: gastronomię, handel, drobne naprawy, 
powierzchnie biurowe, warsztaty, stacje obsługi pojazdów; 

5)  usługach publicznych- należy przez to rozumieć działalności związane z wykonywaniem ogólnodostępnych 
usług z zakresu administracji publicznej, kultury, oświaty, edukacji, sportu i rekreacji; 

6)  uzupełniającym przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, inne niż podstawowe, 
które stanowi wyłącznie uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, jednocześnie nie kolidując z nim lub nie 
wykluczając możliwości zagospodarowania terenu w sposób określony przeznaczeniem podstawowym. 

 

Rozdział 2 

Zasady kształtowania krajobrazu, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,  

w tym krajobrazów kulturowych 

 

§6. 1. W granicach objętych planem ustala się zasięg stref: 
1)  obserwacji archeologicznej; 
2)  ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego (Górki, stan 4. AZP:90-37/72). 

 

2. W granicach wymienionych stref wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

§7. W granicach objętych planem ustala się zasięg strefy "A" ochrony historycznie ukształtowanego układu 
przestrzennego miejscowości, w granicach której obowiązuje: 
1)  zachowanie zasadniczych elementów układu przestrzennego, w tym: 

 a) rozplanowania ulic i placów, 
 b) rozplanowania i form zabudowy, 
 c) historycznych linii zabudowy i szerokości działek; 

2)  utrzymanie skali i charakteru zabudowy uzupełniającej. 
 

§8. W granicach objętych planem ustala się zasięg strefy "K" ochrony historycznie ukształtowanego układu 
zieleni, w granicach której obowiązuje zachowanie i pielęgnacja elementów założenia, w tym: 



 

1)  historycznych granic założenia cmentarnego; 
2)  rozplanowania dróg, alejek i kwater cmentarnych; 
3)  historycznej zabudowy cmentarnej; 
4)  małej architektury (ogrodzenia, bramy, pomniki, historyczne nagrobki). 
 

§9. 1. W obszarze objętym planem znajdują się następujące budynki i obiekty ujęte w gminnej ewidencji 
zabytków: 
1)  budynek mieszkalny, ul. Szeroka 6a; 
2)  budynek mieszkalny, ul. Szeroka 11;  
3)  kapliczka na skrzyżowaniu, ul. Szeroka /Opolska; 
4)  kapliczka - dzwonnica, ul. Szeroka 39a; 
5)  szkoła podstawowa (dawna Szkoła Polska), ul. Szkolna. 
 

2. Dla budynków wymienionych w ust. 1 ustala się: 

1) nakaz zachowania historycznej bryły budynku, w tym układu i geometrii połaci dachowych oraz 
zastosowanych tradycyjnych materiałów budowlanych, z dopuszczeniem działań mających na celu 
przywrócenie pierwotnego stanu obiektu, zakłóconego późniejszymi przebudowami; 

2) nakaz zachowania pierwotnych elewacji zabytkowych budynków wraz z detalem architektonicznym;  

3) zakaz stosowania pokryć elewacji z tworzyw sztucznych i metalu (w szczególności płyt preizolowanych, 
sidingu); 

4) zakaz stosowania pokryć dachowych wykonanych z: blachy, papy, gontu papowego, z wyłączeniem 
budynków na których ten typ pokrycia był stosowany historycznie oraz bieżących napraw wymienionych 
typów pokrycia; 

5) dopuszczenie stosowania na dachach pokryć ceramicznych oraz innych materiałów historycznie 
wykorzystywanych w regionie. 

 

Rozdział 3 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

 

§10. 1. wyznacza się przestrzenie publiczne w granicach terenów: 
1)  usług publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1UP, 2UP; 
2)  dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:  

 a) 1KDG- droga główna, 
 b) 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 6KDL, 7KDL - drogi lokalne, 
 c) 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD- drogi dojazdowe; 

3)  dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 
5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW; 

4)  ciągu pieszo- jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDpj; 
5)  cmentarza, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZC. 

 

2. W granicach przestrzeni publicznych dopuszcza się: 

1) lokalizację obiektów małej architektury, zieleni; 

2) umieszczenie tablic informacyjnych, szyldów oraz urządzeń reklamowych o powierzchni ekspozycji nie 
przekraczającej 1,50 m2. 



 

 

§11. Na terenach przyległych do wymienionych w par. 10 ust. 1 przestrzeni publicznych: 
1)  dopuszcza się umieszczanie tablic informacyjnych, szyldów oraz urządzeń reklamowych o następujących 

parametrach: 
 a) powierzchni ekspozycji nie przekraczającej 3,0 m2, 
 b) ilości: 

- 1 szt. na jedną działkę na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami MN, 

- 2 szt. na jedną działkę na terenach zabudowy usługowej oznaczonych na rysunku planu 
symbolami U, 

- 2 szt. na jedną działkę na terenach zabudowy usług publicznych oznaczonych na rysunku planu 
symbolami UP, 

- 2 szt. na jedną działkę na terenach obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami RU, 

- 1 szt. na jedną działkę na terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami RM, 

- 2 szt. na jedną działkę na terenach zabudowy techniczno- produkcyjnej oznaczonych na rysunku 
planu symbolami P; 

2)  obowiązuje zakaz budowy pełnych ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych, 
lokalizowanych na granicy działki od strony dróg publicznych, dróg wewnętrznych, ciągu pieszo- jezdnego. 

 

Rozdział 4 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 

 

§12. 1. Obszar objęty planem znajduje się w całości w granicach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: 
1)  GZWP nr 333 "Zbiornik Opole Zawadzkie"; 
2)  GZWP nr 335 "Zbiornik Krapkowice- Strzelce Opolskie"; 
3)  GZWP nr 336 "Zbiornik Niecka Opolska". 

 

2. Obszar objęty planem znajduje się w całości w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami 
(JCWP): 

1) "Dopływ spod Boguszyc" o kodzie PLRW600017117922; 

2) "Olszanka" o kodzie PLRW600017117924, która stanowi część scalonej części wód Odra od Osobłogi do 
Małej Panwii (SO1102). 

 

3. Ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach wymienionych w ust. 1, 2 jest 
realizowana poprzez zasady gospodarki wodno- ściekowej, którą definiują przepisy rozdziału nr 8 niniejszej 
uchwały. 

 

§13. Część obszaru objętego planem znajduje się w granicach: 
1)  złoża wapieni i margli przemysłu cementowego "Opole- Folwark"; 
2)  terenu górniczego "Opole-Folwark I", na podstawie koncesji Wojewody Opolskiego nr 3/2002 znak ŚR.II-KM-

7412/4/29-2/02 z dnia 10 czerwca 2002 r. 
 



 

 

Rozdział 5 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

 

§14. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 
1)  nie wyznacza się obszarów, dla których wymagane jest dokonanie scalania i podziału nieruchomości; 
2)  ustala się następujące zasady scalania i podziału nieruchomości: 

 a) minimalną wielkość działki: 20m2, 
 b) minimalną szerokość frontu działki: 10m, 
 c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w zakresie 75°- 90°, 
 d) nie ustala się parametrów nieruchomości wydzielonych do poszerzenia pasów drogowych, dróg oraz 

terenów infrastruktury technicznej.  
 

 

Rozdział 6 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

 

§15. Ustala się następujące strefy sanitarne Cmentarza Komunalnego: 
1)  zewnętrzną w zasięgu od 50 do 150m od granic nieruchomości na której jest położony, w jej obszarze strefy 

obowiązuje:  
 a)  dopuszczenie lokalizacji obiektów produkcji żywności, żywienia zbiorowego, przechowywania żywności, 

budynków mieszkalnych pod warunkiem ich podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej, 
 b)  zakaz budowy studni i ujęć wody; 

2)  wewnętrzną w zasięgu 50m od granic nieruchomości, na której jest położony, w obszarze strefy ustala się: 
 a)  zakaz lokalizacji obiektów zakładów produkcji żywności, żywienia zbiorowego, przechowywania 

żywności, budynków mieszkalnych, 
 b) zakaz budowy studni i ujęć wody. 

 

§16. W obszarze objętym planem ustala się zakaz realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych. Zakaz ten nie dotyczy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej: 
1)  których budowa i eksploatacja należy do zadań własnych gminy; 
2)  stanowiących inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 

 

 

Rozdział 7 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

 

§17. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się obsługę 
komunikacyjną obszaru objętego planem z: 
1)  dróg publicznych: 

 a) głównej- odcinka drogi wojewódzkiej Nr 414 (teren 1KDG), 
 b) lokalnych (tereny: 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 6KDL, 7KDL), 
 c) dojazdowych (tereny: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD); 



 

2)  ciągu pieszo- jezdnego, publicznego (teren 1KDpj); 
3)  dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 

7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW. 
 

§18. Dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów objętych planem poprzez drogi wewnętrzne lub ciągi pieszo 
- jezdne, włączone do dróg publicznych, nie wyznaczone na rysunku planu. Obowiązują dla nich następujące 
parametry: 
1)  minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 6,00 m; 
2)  w rejonie skrzyżowań dróg należy stosować narożne ścięcia o minimalnych wymiarach 3 x 3 m. 

 

§19. Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę istniejących i budowę nowych dróg, z możliwością etapowania 
związanych z tym prac budowlanych. 

 

§20. 1. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych w formie stanowisk postojowych w obrębie działki 
budowlanej w minimalnej ilości: 
1)  dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług- 1 stanowisko postojowe na 

lokal mieszkalny, 1 stanowisko postojowe na każde 20m2 powierzchni przeznaczonej na usługi; 
2)  dla terenów zabudowy usługowej- 1 stanowisko postojowe na każde 20m2 powierzchni przeznaczonej na 

usługi; 
3)  dla terenów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych: 

 a) teren 1RU- 1 stanowisko postojowe na każde 200 m2 powierzchni wewnętrznej budynków, 
 b) teren 2RU: 

- 1 stanowisko postojowe na lokal mieszkalny, 
- 3 stanowiska dla klientów gospodarstwa ogrodniczego;  

4)  dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych-1 stanowisko postojowe na lokal mieszkalny; 
5)  dla terenów zabudowy techniczno- produkcyjnej- 1 stanowisko postojowe na 4 pracowników zatrudnionych 

na jednej zmianie. 
 

2. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w 
miejscach przeznaczonych na postój pojazdów w minimalnej ilości 1 stanowiska dla terenów zabudowy usług 
publicznych. 

 

Rozdział 8 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej 

 

§21. W zakresie ogólnych zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 
1)  dopuszcza się przebudowę, rozbudowę istniejących odcinków oraz budowę nowych sieci infrastruktury 

technicznej; 
2)  ustala się prowadzenie nowych odcinków sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg 

oraz na terenach przyległych. 
 

§22. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 
1)  ustala się zaopatrzenie w wodę użytkową z gminnej sieci wodociągowej; 
2)  dopuszcza stosowanie indywidualnych ujęć wody dla celów gospodarczych, z uwzględnieniem ograniczeń 

wymienionych w par. 15 niniejszej uchwały. 
 

§23. Dla sieci kanalizacji sanitarnej ustala się:  
1)  zrzut ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej; 



 

2)  utrzymanie istniejących urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej, z możliwością ich przebudowy, rozbudowy; 
3)  dopuszczenie stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem ograniczeń wynikających 

z przepisów odrębnych; 
4)  nakaz podczyszczania ścieków przemysłowych w zakresie określonym przepisami odrębnymi. 

 

§24. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się: 
1)  odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów zabudowy: 

 a) w granicach działki, z zastosowaniem studni chłonnych, zbiorników retencyjno-odparowujących lub 
innych urządzeń hydrotechnicznych służących ich zagospodarowaniu, 

 b) dopuszczenie zrzutu wód opadowych do odbiorników położonych poza granicami działki;  
2)  odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg: 

 a) do rowów, 
 b) poprzez odwodnienie powierzchniowe, 
 c) do kanalizacji deszczowej. 

 

§25. Dla sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia:  
1)  ustala się przebieg dwutorowej linii energetycznej 110kV relacji Groszowice- Hermanowice; 
2)  ustala się strefę oddziaływania linii (pas technologiczny), obejmującą pasy terenu o szerokości 15,00 m od 

osi linii; 
3)  w pasie technologicznym linii obowiązują następujące ustalenia: 

 a) zakaz sadzenia roślinności wysokiej, 
 b) budowa i rozbudowa budynków i budowli wymaga zachowania warunków bezpieczeństwa, w tym 

minimalnych odległości od elementów znajdujących się pod napięciem oraz zachowania wymagań 
dotyczących dopuszczalnego natężenia pola elektrycznego emitowanego przez linię 110kV, 

 c) lokalizacja budynków i budowli nie może ograniczać dostępu do stanowisk słupowych sprzętem 
budowlanym, 

 d) do istniejących oraz projektowanych urządzeń elektroenergetycznych należy zapewnić możliwość 
dojazdu oraz dostępu dla ich zarządcy w celu prowadzenie eksploatacji, modernizacji i przebudowy, 

 e) dopuszcza się możliwość przebudowy linii na wielotorową, wielonapięciową. 
 

§26. Dla sieci i urządzeń elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia ustala się: 
1)  zaopatrzenie w energię elektryczną z rozdzielczej sieci elektroenergetycznej; 
2)  możliwość: 

 a) przebudowy, rozbudowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych, 
 b) budowy nowych sieci i urządzeń elektroenergetycznych, 
 c) skablowania istniejących odcinków napowietrznych linii elektroenergetycznych; 

3)  wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych ustala się: 
 a) strefy oddziaływania linii (pasy technologiczne), obejmujące pasy terenu o szerokości, licząc od osi linii: 

- 6,00 m dla linii 15 kV, 
- 3,00 m dla linii 0,4 kV; 

 b) w pasach technologicznych linii obowiązuje zakaz sadzenia roślinności wysokiej; 
4)  dla linii kablowych usytuowanych poza pasami drogowymi należy przewidzieć pasy technologiczne 

szerokości 1,00 m; 
5)  do istniejących oraz projektowanych urządzeń elektroenergetycznych należy zapewnić możliwość dojazdu 

oraz dostępu dla ich zarządcy w celu prowadzenie eksploatacji, modernizacji i przebudowy. 
 

§27. W zakresie paliw gazowych ustala się: 
1)  przebudowę, rozbudowę istniejących sieci i urządzeń; 
2)  budowę nowych sieci i urządzeń; 
3)  lokalizowanie zbiorników na gaz do celów grzewczych i technologicznych.  

 



 

§28. 1. W obszarze objętym planem zlokalizowane są odcinki:  
1)  gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice- Brzeg Opolskie DN350 PN 4,0 MPa, 

MOP 3,6 MPa; 
2)  nieczynnego gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice- Brzeg Opolskie DN350; 

 

2. Ustala się przebieg planowanego odcinka gazociągu strategicznego DN1000 MOP 8,4 MPa. 

 

3. Dla wymienionych wyżej sieci ustala się strefy kontrolowane o szerokości: 

1) dla gazociągów wymienionych w ust. 1: 

a) 70,00 m  dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej, 

b) 50,00 m dla wolnostojących budynków niemieszkalnych, 

4) 12,00 m  dla gazociągu wymienionego w ust. 2. 

 

4. W zasięgu stref kontrolowanych, wymienionych w ust. 3: 

1) operator gazociągu uprawniony jest do zapobiegania wszelkiej działalności mogącej mieć negatywny wpływ 
na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu; 

2) ustala się obowiązek zapewnienia służbom technicznym swobodnego dojazdu do gazociągu w celu bieżącej 
obsługi, napraw lub przebudowy oraz przemieszczania się wzdłuż i w obrębie strefy kontrolowanej; 

3) dopuszcza się wykonywanie przejazdów i przejść przez teren strefy kontrolowanej gazociągu w celu obsługi 
komunikacyjnej obszaru objętego planem; 

4) wprowadza się zakaz nasadzania drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 3 m od osi gazociągu; 

5) ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych. 

 

§29. Dla istniejących sieci telekomunikacyjnych ustala się ich utrzymanie oraz możliwość przebudowy, 
rozbudowy. Plan dopuszcza budowę nowych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.  
 

§30. Dla zaopatrzenia w ciepło ustala się stosowanie indywidualnych źródeł energii cieplnej zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 
 

§31. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują przepisy odrębne.  
 

§32. W obszarze objętym planem znajdują się rowy melioracji szczegółowych oraz obszary, na których 
występują urządzenia drenarskie. Dopuszcza się realizację nowych rowów melioracyjnych oraz poszerzanie, 
zmianę przebiegu, zarurowywanie, likwidację odcinków istniejących rowów na warunkach określonych w 
przepisach odrębnych.  

 

 

Rozdział 9 

stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, 

której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 



 

 

§33. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1)  dla terenów oznaczonych symbolami: MN, U, RU, RM, P, PG w wysokości 30%; 
2)  dla terenów oznaczonych symbolami: UP, R, ZC, ZP, KDG, KDL, KDD, KDW, KDPj, E w wysokości 0,1%. 
 

Rozdział 10 

Przepisy szczegółowe 

 

§34. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 6MN, 12MN, 14MN, 15MN, 26MN, 
29MN, 32MN ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) usługi, 
 b) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, 
 c) komunikacja wewnętrzna, 
 d) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
 e) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 a) obsługa komunikacyjna terenów:  

- 1MN- z drogi 1KDL, 
- 2MN- z drogi 7KDL, 
- 6MN - z dróg: 1KDD, 2KDW, 
- 12MN- z dróg: 2KDL, 2KDD, 5KDW, 
- 14MN- z drogi 2KDD, 5KDW, 
- 15MN- z dróg: 2KDL, 2KDD, 5KDW, 
- 26MN- z dróg: 3KDD, 4KDD, 9KDW, 
- 29MN- z dróg: 3KDD, 4KDD, 8KDW, 9KDW, 
- 32MN- z dróg: 5KDL, 4KDD, 5KDD, 8KDW, 

 b) dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkaniowych jednorodzinnych w formie: 
- wolnostojącej, 
- bliźniaczej, 

 c) dopuszczenie lokalizacji usług: 
- wbudowanych, realizowanych jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 
- realizowanych w formie wolnostojącego budynku na działce przeznaczonej pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 d) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac 
budowlanych związanych z ich przebudową,  

 e) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje 
stosowanie wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu; 

4)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nakaz zachowania standardów akustycznych dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

5)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
 a) maksymalna intensywność zabudowy: 

- wolnostojącej: 0.40,  
- bliźniaczej: 0.80, 

 b) minimalna intensywność zabudowy:  
- wolnostojącej: 0.20,  



 

- bliźniaczej: 0.40, 
 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie:  

- wolnostojącej: 40% powierzchni działki budowlanej, 
- bliźniaczej: 30% powierzchni działki budowlanej, 

 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 e) nakaz lokalizacji głównych kalenic dachów budynków związanych z przeznaczeniem podstawowym 

równolegle do przyległej drogi publicznej (tereny: 1MN, 2MN), 
 f) nakaz stosowania dachów o wymienionych niżej parametrach (dopuszcza się stosowanie jednego lub 

drugiego z wymienionych typów): 
- płaskich, 
- symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci w zakresie od 30°do 45°,    

 g) maksymalna wysokość zabudowy: 12,00 m, 
 h) dopuszczenie lokalizacji wiat, spełniających następujące parametry:  

- maksymalnej powierzchni do 18,00 m2,  
- wysokości do 5,00 m;   

6)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych w zabudowie: 
- wolnostojącej: 600,00 m2,  
- bliźniaczej: 400,00 m2; 

7)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
 a) w zakresie położenia w zasięgu strefy sanitarnej cmentarza komunalnego- zgodnie z par. 15 niniejszej 

uchwały (tereny: 1MN, 2MN), 
 b) dla terenu 6MN: 

- w zakresie położenia w zasięgu strefy kontrolowanej gazociągu przesyłowego wysokiego 
ciśnienia relacji Zdzieszowice- Brzeg Opolskie DN350 PN 4,0 MPa, MOP 3,6 MPa- zgodnie z par. 
28 ust. 3 pkt 1 lit. a, b, ust. 4 niniejszej uchwały, 

- w zakresie położenia w zasięgu stref kontrolowanych planowanego odcinka gazociągu 
strategicznego DN1000 MOP 8,4 MPa - zgodnie z par. 28 ust. 3 pkt 2, ust. 4 niniejszej uchwały. 

 

§35. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3MN, 4MN, 5MN, 8MN, 9MN ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) usługi, 
 b) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, 
 c) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, 
 d) komunikacja wewnętrzna, 
 e) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
 f) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 a) obsługa komunikacyjna terenów:  

- 3MN- z drogi 1KDW, ciągu pieszego 1KDpj,  
- 4MN- z dróg: 7KDL, 1KDD, 1KDW, ciągu pieszo- jezdnego 1KDpj, 
- 5MN- z ciągu pieszego 1KDpj, 
- 8MN- z dróg: 1KDG, 1KDD, 2KDW, ciągu pieszo- jezdnego 1KDpj, 
- 9MN- z drogi 1KDG, ciągu pieszo- jezdnego 1KDpj, 

 b) dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkaniowych jednorodzinnych w formie: 
- wolnostojącej, 
- bliźniaczej, 

 c) dopuszczenie lokalizacji usług: 
- wbudowanych, realizowanych jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 
- realizowanych w formie wolnostojącego budynku na działce przeznaczonej pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 



 

 d) dopuszcza się utrzymanie funkcji istniejących obiektów zabudowy zagrodowej, ze wskazaniem ich 
adaptacji dla potrzeb funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 e) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac 
budowlanych związanych z ich przebudową,  

 f) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje 
stosowanie wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu; 

4)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nakaz zachowania standardów akustycznych dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

5)  zasady kształtowania krajobrazu, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych, w zakresie położenia w zasięgu: 
 a) strefy obserwacji archeologicznej (w części tereny: 8MN, 9MN) - zgodnie z par. 6 ust. 1, 3 niniejszej 

uchwały, 
 b) strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego (w części teren 8MN) - zgodnie z par. 6 

ust. 2, 3 niniejszej uchwały, 
 c) strefy "A" ochrony historycznie ukształtowanego układu przestrzennego miejscowości (w części tereny: 

8MN, 9MN) - zgodnie z par. 7 niniejszej uchwały; 
6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

 a) maksymalna intensywność zabudowy: 
- wolnostojącej: 0.60,  
- bliźniaczej: 0.80, 

 b) minimalna intensywność zabudowy:  
- wolnostojącej: 0.30,  
- bliźniaczej: 0.40, 

 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie:  
- wolnostojącej: 40% powierzchni działki budowlanej, 
- bliźniaczej: 30% powierzchni działki budowlanej, 

 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu: 
- obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy (tereny: 3MN, 4MN, 8MN), 
- obowiązujących linii zabudowy, z wymogiem lokalizowania na nich ścian szczytowych budynków 

w nawiązaniu do historycznej zabudowy w otoczeniu (tereny: 5MN, 9MN), 
 e) nakaz lokalizacji głównych kalenic dachów budynków związanych z przeznaczeniem podstawowym 

równolegle do przyległej drogi publicznej (teren 8MN), 
 f) nakaz stosowania dachów symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci w 

zakresie od 35°do 45°, 
 g) maksymalna wysokość zabudowy: 12,00 m, 
 h) dopuszczenie lokalizacji wiat, spełniających następujące parametry:  

- maksymalnej powierzchni do 18,00 m2,  
- wysokości do 5,00 m;   

7)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych w zabudowie: 
 a) wolnostojącej: 600,00 m2,  
 b) bliźniaczej: 400,00 m2; 

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
 a) dl terenów: 3MN, 4MN, 5MN w zakresie położenia w zasięgu strefy sanitarnej cmentarza komunalnego- 

zgodnie z par. 15 niniejszej uchwały, 
 b) dla terenu 4MN: 

- w zakresie położenia w zasięgu strefy kontrolowanej gazociągu przesyłowego wysokiego 
ciśnienia relacji Zdzieszowice- Brzeg Opolskie DN350 PN 4,0 MPa, MOP 3,6 MPa- zgodnie z par. 
28 ust. 3 pkt 1 lit. a, b, ust. 4 niniejszej uchwały, 

- w zakresie położenia w zasięgu stref kontrolowanych planowanego odcinka gazociągu 
strategicznego DN1000 MOP 8,4 MPa - zgodnie z par. 28 ust. 3 pkt 2, ust. 4 niniejszej uchwały. 

 



 

§36. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7MN, 10MN, 13MN, 17MN, 18MN, 19MN, 21MN, 
22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 27MN, 28MN, 30MN, 31MN, 33MN ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) usługi, 
 b) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, 
 c) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, 
 d) komunikacja wewnętrzna, 
 e) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
 f) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 a) obsługa komunikacyjna terenów:  

- 7MN - z dróg: 1KDD, 2KDW, 
- 10MN- z dróg: 1KDG, 3KDW,  
- 13MN- z drogi 2KDL, 
- 17MN,18MN- z drogi 4KDL, 
- 19MN- z drogi 3KDL, 
- 21MN- z drogi 3KDL, 
- 22MN- z dróg: 3KDL, 3KDD, 4KDD, 
- 23MN- z dróg: 4KDD, 6KDW, 
- 24MN- z drogi 6KDW, 
- 25MN- z dróg: 1KDL, 3KDD, 6KDW, 10KDW, 
- 27MN- z dróg: 3KDL, 4KDD, 7KDW, 
- 28MN- z dróg: 3KDL, 5KDL, 4KDD, 7KDW, 
- 30MN- z dróg: 1KDL, 3KDD, 4KDD, 10KDW, 
- 31MN - z dróg: 1KDL, 6KDL, 5KDD, 
- 33MN - z dróg: 1KDL, 6KDL, 5KDD,  

 b) dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkaniowych jednorodzinnych w formie: 
- wolnostojącej, 
- bliźniaczej, 

 c) dopuszczenie lokalizacji usług: 
- wbudowanych, realizowanych jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 
- realizowanych w formie wolnostojącego budynku na działce przeznaczonej pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 d) dopuszcza się utrzymanie funkcji istniejących obiektów zabudowy zagrodowej, ze wskazaniem ich 
adaptacji dla potrzeb funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 e) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac 
budowlanych związanych z ich przebudową,  

 f) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje 
stosowanie wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu; 

4)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nakaz zachowania standardów akustycznych dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

5)  zasady kształtowania krajobrazu, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych, w zakresie położenia w zasięgu: 
 a) strefy obserwacji archeologicznej (w części tereny: 10MN, 24MN, 30MN) - zgodnie z par. 6 ust. 1, 3 

niniejszej uchwały, 
 b) strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego (w części teren 7MN) - zgodnie z par. 6 

ust. 2, 3 niniejszej uchwały, 
 c) strefy "A" ochrony historycznie ukształtowanego układu przestrzennego miejscowości (w części tereny: 

10MN, 24MN, 30MN) - zgodnie z par. 7 niniejszej uchwały; 
6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

 a) maksymalna intensywność zabudowy: 



 

- wolnostojącej: 0.40,  
- bliźniaczej: 0.80, 

 b) minimalna intensywność zabudowy:  
- wolnostojącej: 0.20,  
- bliźniaczej: 0.40, 

 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie:  
- wolnostojącej: 40% powierzchni działki budowlanej, 
- bliźniaczej: 30% powierzchni działki budowlanej, 

 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 e) nakaz lokalizacji głównych kalenic dachów budynków związanych z przeznaczeniem podstawowym 

równolegle do przyległej drogi publicznej (teren 10MN), 
 f) nakaz stosowania dachów o wymienionych niżej parametrach (dopuszcza się stosowanie jednego lub 

drugiego z wymienionych typów): 
- płaskich, 
- symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci w zakresie od 30°do 45°,    

 g) maksymalna wysokość zabudowy: 12,00 m, 
 h) dopuszczenie lokalizacji wiat, spełniających następujące parametry:  

- maksymalnej powierzchni do 18,00 m2,  
- wysokości do 5,00 m;   

7)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych w zabudowie: 
 a) wolnostojącej: 600,00 m2,  
 b) bliźniaczej: 400,00 m2; 

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w zakresie położenia w zasięgu strefy sanitarnej cmentarza komunalnego- zgodnie z par. 15 
niniejszej uchwały (tereny: 25MN, 30MN, 31MN). 

 

§37. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 11MN ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) usługi, 
 b) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, 
 c) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, 
 d) komunikacja wewnętrzna, 
 e) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
 f) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 a) obsługa komunikacyjna z dróg: 2KDL, 6KDD, 3KDW,  
 b) dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkaniowych jednorodzinnych w formie: 

- wolnostojącej, 
- bliźniaczej, 

 c) dopuszczenie lokalizacji usług: 
- wbudowanych, realizowanych jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 
- realizowanych w formie wolnostojącego budynku na działce przeznaczonej pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 d) nakaz stosowania na dachach budynków pokryć w kolorze ceglastym matowym lub szarym, 
ceramicznych lub blachodachówki, 

 e) nakaz stosowania jako materiałów elewacyjnych cegły, kamienia lub mas tynkarskich, o stonowanej 
kolorystyce zbliżonej do tradycyjnych materiałów budowlanych, 

 f) dopuszcza się utrzymanie funkcji istniejących obiektów zabudowy zagrodowej, ze wskazaniem ich 
adaptacji dla potrzeb funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 g) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac 
budowlanych związanych z ich przebudową,  



 

 h) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje 
stosowanie wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu; 

4)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nakaz zachowania standardów akustycznych dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

5)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
 a) maksymalna intensywność zabudowy: 

- wolnostojącej: 0.40,  
- bliźniaczej: 0.60, 

 b) minimalna intensywność zabudowy:  
- wolnostojącej: 0.20,  
- bliźniaczej: 0.30, 

 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie:  
- wolnostojącej: 40% powierzchni działki budowlanej, 
- bliźniaczej: 30% powierzchni działki budowlanej, 

 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 e) nakaz stosowania dachów o wymienionych niżej parametrach (dopuszcza się stosowanie jednego lub 

drugiego z wymienionych typów): 
- płaskich, 
- symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci w zakresie od 30°do 45°,    

 f) maksymalna wysokość zabudowy: 12,00 m, 
 g) dopuszczenie lokalizacji wiat, spełniających następujące parametry:  

- maksymalnej powierzchni do 18,00 m2,  
- wysokości do 5,00 m;   

6)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych w zabudowie: 
 a) wolnostojącej: 600,00 m2,  
 b) bliźniaczej: 400,00 m2. 

 

§38. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 16MN, 20MN ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) usługi, 
 b) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, 
 c) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, 
 d) komunikacja wewnętrzna, 
 e) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
 f) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 a) obsługa komunikacyjna terenów:  

- 16MN- z dróg: 1KDG, 4KDL, 2KDD, 4KDW, 
- 20MN- z dróg: 1KDG, 3KDL, 6KDW, 

 b) dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkaniowych jednorodzinnych w formie: 
- wolnostojącej, 
- bliźniaczej, 

 c) dopuszczenie lokalizacji usług: 
- wbudowanych, realizowanych jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 
- realizowanych w formie wolnostojącego budynku na działce przeznaczonej pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 d) dopuszcza się utrzymanie funkcji istniejących obiektów zabudowy zagrodowej, ze wskazaniem ich 
adaptacji dla potrzeb funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 e) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac 
budowlanych związanych z ich przebudową,  



 

 f) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje 
stosowanie wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu; 

4)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nakaz zachowania standardów akustycznych dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

5)  zasady kształtowania krajobrazu, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych, w zakresie położenia w zasięgu: 
 a) strefy obserwacji archeologicznej (w części teren16MN) - zgodnie z par. 6 ust. 1, 3 niniejszej uchwały, 
 b) strefy "A" ochrony historycznie ukształtowanego układu przestrzennego miejscowości (w części teren 

16MN) - zgodnie z par. 7 niniejszej uchwały; 
6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

 a) maksymalna intensywność zabudowy: 
- wolnostojącej: 0.40,  
- bliźniaczej: 0.80, 

 b) minimalna intensywność zabudowy:  
- wolnostojącej: 0.20,  
- bliźniaczej: 0.40, 

 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie:  
- wolnostojącej: 40% powierzchni działki budowlanej, 
- bliźniaczej: 30% powierzchni działki budowlanej, 

 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu obowiązujących i nieprzekraczalnych linii 
zabudowy, 

 e) nakaz lokalizacji głównych kalenic dachów budynków związanych z przeznaczeniem podstawowym 
równolegle do przyległej drogi publicznej, 

 f) nakaz stosowania dachów symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci w 
zakresie od 35°do 45°, 

 g) maksymalna wysokość zabudowy: 12,00 m, 
 h) dopuszczenie lokalizacji wiat, spełniających następujące parametry:  

- maksymalnej powierzchni do 18,00 m2,  
- wysokości do 5,00 m;   

7)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych w zabudowie: 
 a) wolnostojącej: 600,00 m2,  
 b) bliźniaczej: 400,00 m2. 

 

§39. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 34MN, 35MN ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) usługi, 
 b) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, 
 c) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, 
 d) komunikacja wewnętrzna, 
 e) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
 f) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 a) obsługa komunikacyjna terenów: z drogi 2KDL, 
 b) dopuszczenie utrzymania funkcji istniejących obiektów zabudowy zagrodowej, ze wskazaniem ich 

adaptacji dla potrzeb funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 c) dopuszcza się odbudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy na cele mieszkalne i usługowe, 
 d) dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkaniowych jednorodzinnych w formie wolnostojącej, 
 e) dopuszczenie lokalizacji usług: 

- wbudowanych, realizowanych jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

- realizowanych w formie wolnostojącego budynku na działce przeznaczonej pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 



 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 
 f) dopuszcza się utrzymanie funkcji istniejących obiektów zabudowy zagrodowej, ze wskazaniem ich 

adaptacji dla potrzeb funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, 
 g) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac 

budowlanych związanych z ich przebudową,  
 h) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje 

stosowanie wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu; 

4)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nakaz zachowania standardów akustycznych dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

5)  zasady kształtowania krajobrazu, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych, w zakresie położenia w zasięgu: 
 a) strefy obserwacji archeologicznej - zgodnie z par. 6 ust. 1, 3 niniejszej uchwały, 
 b) strefy "A" ochrony historycznie ukształtowanego układu przestrzennego miejscowości - zgodnie z par. 7 

niniejszej uchwały; 
6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

 a) maksymalna intensywność zabudowy: 0.40,  
 b) minimalna intensywność zabudowy: 0.10,  
 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej, 
 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 e) nakaz stosowania dachów symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci: 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- w zakresie od 30°do 45°, 
- dla zabudowy mieszkaniowej usługowej i gospodarczej- w zakresie od 15°do 30°, 

 f) maksymalna wysokość zabudowy: 10,00 m, 
 g) dopuszczenie lokalizacji wiat, spełniających następujące parametry:  

- maksymalnej powierzchni do 18,00 m2,  
- wysokości do 5,00 m.   

 

§40. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 36MN ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) usługi, 
 b) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, 
 c) komunikacja wewnętrzna, 
 d) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
 e) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 a) obsługa komunikacyjna terenów: z drogi 2KDD, 4KDW, 
 b) dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkaniowych jednorodzinnych w formie wolnostojącej, 
 c) dopuszczenie lokalizacji usług: 

- wbudowanych, realizowanych jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

- realizowanych w formie wolnostojącego budynku na działce przeznaczonej pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy 
istniejących budynków w toku prac budowlanych związanych z ich przebudową,  

 d) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac 
budowlanych związanych z ich przebudową,  

 e) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje 
stosowanie wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu; 

4)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nakaz zachowania standardów akustycznych dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

5)  zasady kształtowania krajobrazu, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 



 

kulturowych, w zakresie położenia w zasięgu: 
 a) strefy obserwacji archeologicznej (część terenu) - zgodnie z par. 6 ust. 1, 3 niniejszej uchwały, 
 b) strefy "A" ochrony historycznie ukształtowanego układu przestrzennego miejscowości (część terenu) - 

zgodnie z par. 7 niniejszej uchwały; 
6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

 a) maksymalna intensywność zabudowy: 0.80,  
 b) minimalna intensywność zabudowy: 0.30,  
 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej, 
 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 e) nakaz stosowania dachów o wymienionych niżej parametrach (dopuszcza się stosowanie jednego lub 

drugiego z wymienionych typów): 
- płaskich, 
- symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci w zakresie od 30°do 45°,    

 f) maksymalna wysokość zabudowy: 12,00 m, 
 g) dopuszczenie lokalizacji wiat, spełniających następujące parametry:  

- maksymalnej powierzchni do 18,00 m2,  
- wysokości do 5,00 m;   

7)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 700,00 m2.  
 

§41. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1U, 2U, 8U, 10U, 11U ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej;  
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) budynki gospodarcze, pomocnicze, garaże, wiaty, 
 b) komunikacja wewnętrzna, 
 c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
 d) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
 a) obsługa komunikacyjna terenów: 

- 1U- z drogi 1KDL,  
- 2U- z drogi 7KDL, 
- 8U,10U- z drogi 1KDG, 
- 11U- z drogi 3KDL, 

 b) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac 
budowlanych związanych z ich przebudową,  

 c) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje 
stosowanie wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu; 

4)  zasady kształtowania krajobrazu, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych, w zakresie położenia w zasięgu: 
 a) strefy obserwacji archeologicznej (tereny: 1U, w części 2U, 8U) - zgodnie z par. 6 ust. 1, 3 niniejszej 

uchwały, 
 b) strefy "A" ochrony historycznie ukształtowanego układu przestrzennego miejscowości (w części tereny: 

1U, w części 2U, 8U) - zgodnie z par. 7 niniejszej uchwały; 
5)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

 a) maksymalna intensywność zabudowy: 1.20, 
 b) minimalna intensywność zabudowy: 0.40, 
 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej powierzchni działki budowlanej: 20%, 
 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 e) nakaz stosowania dachów o wymienionych niżej parametrach (dopuszcza się stosowanie jednego lub 

drugiego z wymienionych typów): 
- płaskich, 
- symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci w zakresie od 30°do 45°,    

 f) maksymalna wysokość zabudowy: 10,00 m; 
 g) dopuszczenie lokalizacji wiat, spełniających następujące parametry:  



 

- maksymalnej powierzchni do 36,00 m2,  
- wysokości do 5,00 m;   

6)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy- zgodnie z par. 15 niniejszej uchwały (teren 2U). 

 

§42. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3U, 4U, 5U, 6U ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej;  
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) budynki gospodarcze, pomocnicze, garaże, wiaty, 
 b) komunikacja wewnętrzna, 
 c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
 d) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
 a) obsługa komunikacyjna terenów: 

- 3U, 4U- z drogi 7KDL, 
- 5U, 6U- z drogi 2KDW,  

 b) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac 
budowlanych związanych z ich przebudową,  

 c) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje 
stosowanie wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu; 

4)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
 a) maksymalna intensywność zabudowy: 1.20, 
 b) minimalna intensywność zabudowy: 0.40, 
 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej powierzchni działki budowlanej: 20%, 
 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 e) nakaz stosowania dachów o wymienionych niżej parametrach (dopuszcza się stosowanie jednego lub 

drugiego z wymienionych typów): 
- płaskich, 
- symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci w zakresie od 30°do 45°,    

 f) maksymalna wysokość zabudowy: 10,00 m; 
 g) dopuszczenie lokalizacji wiat, spełniających następujące parametry:  

- maksymalnej powierzchni do 36,00 m2,  
- wysokości do 5,00 m;   

5)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
 a) w zakresie położenia w zasięgu strefy sanitarnej cmentarza komunalnego- zgodnie z par. 15 niniejszej 

uchwały (tereny: 3U, 4U), 
 b) dla terenu 5U: 

- w zakresie położenia w zasięgu strefy kontrolowanej gazociągu przesyłowego wysokiego 
ciśnienia relacji Zdzieszowice- Brzeg Opolskie DN350 PN 4,0 MPa, MOP 3,6 MPa- zgodnie z par. 
28 ust. 3 pkt 1 lit. a, b, ust. 4 niniejszej uchwały, 

- w zakresie położenia w zasięgu stref kontrolowanych planowanego odcinka gazociągu 
strategicznego DN1000 MOP 8,4 MPa - zgodnie z par. 28 ust. 3 pkt 2, ust. 4 niniejszej uchwały, 

6)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1200,00 m2.  
 

§43. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1UP, 2UP ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usług publicznych; 
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) usługi, 
 b) mieszkania komunalne, 
 c) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, 
 d) obiekty małej architektury, 
 e) komunikacja wewnętrzna, 



 

 f) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
 g) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
 a) obsługa komunikacyjna terenów: 

- 1UP- z ciągu pieszo- jezdnego 1KDpj, 
- 2UP- z drogi 1KDG, 

 b) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac 
budowlanych związanych z ich przebudową,  

 c) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac 
budowlanych związanych z ich przebudową,  

 d) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje 
stosowanie wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, 

 e) dopuszcza się umieszczania tablic informacyjnych, szyldów oraz urządzeń reklamowych; 
4)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nakaz zachowania standardów akustycznych dla terenów 

zabudowy mieszkaniowo- usługowej; 
5)  zasady kształtowania krajobrazu, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 

kulturowych, w zakresie: 
 a) położenia w zasięgu: 

- strefy obserwacji archeologicznej - zgodnie z par. 6 ust. 1, 3 niniejszej uchwały, 
-  strefy "A" ochrony historycznie ukształtowanego układu przestrzennego miejscowości - zgodnie z 

par. 7 niniejszej uchwały, 
 b) ochrony budynków ujętych w gminnej ewidencji zabytków (teren 1UP) - zgodnie z par. 9 ust. 1, 2 

niniejszej uchwały; 
6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

 a) maksymalna intensywność zabudowy: 1.20, 
 b) minimalna intensywność zabudowy: 0.80, 
 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej powierzchni działki budowlanej: 20%, 
 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 e) nakaz stosowania dachów symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci w 

zakresie od 35°do 45°, 
 f) maksymalna wysokość zabudowy: 12,00 m. 

 

§44. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1R, 2R, 3R ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze; 
2)   uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) drogi transportu rolnego, 
 b) obiekty i urządzenia melioracji wodnych, 
 c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zakaz zabudowy. 
 

§45. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1RU ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych;  
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) usługi, 
 b) zabudowa techniczno- produkcyjna, 
 c) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, 
 d) komunikacja wewnętrzna, 
 e) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
 f) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 a) obsługa komunikacyjna z dróg 1KDL, 7KDL, 
 b) dopuszczenie lokalizacji budynków w formie wolnostojącej, 
 c) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac 



 

budowlanych związanych z ich przebudową,  
 d) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje 

stosowanie wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu; 

4)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
 a) maksymalna intensywność zabudowy: 2.40, 
 b) minimalna intensywność zabudowy: 0.40, 
 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej, 
 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 e) nakaz stosowania dachów o wymienionych niżej parametrach (dopuszcza się stosowanie jednego lub 

drugiego z wymienionych typów): 
- płaskich, 
- symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci w zakresie od 30°do 45°,    

 f) maksymalna wysokość zabudowy: 10,00 m; 
5)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1200,00 m2.  

 

§46. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2RU ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych- zabudowa obsługi 

gospodarstwa ogrodniczego specjalizującego się w produkcji roślin ozdobnych i rozsady roślin warzywnych; 
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) usługi; 
 b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 c) budynki gospodarcze, garaże, wiaty,  
 d) komunikacja wewnętrzna, 
 e) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
 f) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 a) obsługa komunikacyjna z drogi 2KDL, 
 b) dopuszczenie lokalizacji budynków w formie wolnostojącej, 
 c) dopuszczenie lokalizacji usług w formie: 

- wbudowanej, 
- wolnostojącej, 

 d) ustala się obowiązek strefowania zabudowy tak, aby obiekty i urządzenia służące do uprawy roślin 
związane z przeznaczeniem podstawowym nie powodowały uciążliwości dla sąsiadujących terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 e) obiekty do uprawy roślin związane z przeznaczeniem podstawowym w postaci szklarni, tuneli foliowych i 
budynków pomocniczych powinny spełniać wymogi właściwych przepisów odrębnych, 

 f) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac 
budowlanych związanych z ich przebudową,  

 g) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje 
stosowanie wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu; 

4)  zasady kształtowania krajobrazu, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych, w zakresie położenia w zasięgu: 
 a) strefy obserwacji archeologicznej (w części terenu) - zgodnie z par. 6 ust. 1, 3 niniejszej uchwały, 
 b) strefy "A" ochrony historycznie ukształtowanego układu przestrzennego miejscowości (w części terenu) - 

zgodnie z par. 7 niniejszej uchwały; 
5)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

 a) maksymalna intensywność zabudowy: 0,60, 
 b) minimalna intensywność zabudowy: 0.20, 
 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej, 
 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 e) nakaz stosowania dachów o wymienionych niżej parametrach (dopuszcza się stosowanie jednego lub 

drugiego z wymienionych typów): 



 

- płaskich, 
- symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci w zakresie od 30°do 45°,    

 f) maksymalna wysokość zabudowy: 12,00 m; 
6)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1200,00 m2.  

 

§47. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 
9RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych;  
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 b) usługi, 
 c) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, 
 d) obiekty związane z produkcją rolną, hodowlaną, 
 e) komunikacja wewnętrzna, 
 f) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
 g) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 a) obsługa komunikacyjna terenów: 

- 1RM, 2RM, 3RM- z drogi 1KDL, ciągu pieszo- jezdnego 1KDpj,  
- 4RM- z dróg: 1KDL, 6KDW,  
- 5RM- z drogi 1KDG, ciągu pieszo- jezdnego 1KDpj,  
- 6RM- z dróg: 1KDG, 1KDL, ciągu pieszo- jezdnego 1KDpj,  
- 7RM- z dróg: 1KDG, 1KDL, 5KDD, 
- 8RM- z drogi 2KDL, 
- 9RM- z dróg: 1KDG, 2KDL, 
- 10RM- z dróg: 2KDL, 2KDD,  
- 11RM, 12RM- z drogi 4KDL, 
- 13RM- z dróg: 3KDL, 6KDD, 

 b) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac 
budowlanych związanych z ich przebudową,  

 c) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje 
stosowanie wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu; 

4)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nakaz zachowania standardów akustycznych dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

5)  zasady kształtowania krajobrazu, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych, w zakresie: 
 a) położenia w zasięgu: 

- strefy obserwacji archeologicznej (część terenu 1RM, teren 2RM, część terenu 3RM, teren 4RM, 
cześć terenu 5RM, teren 6RM, część terenu 7RM, teren 8RM, część terenu 9RM, teren 10RM)- 
zgodnie z par. 6 ust. 1, 3 niniejszej uchwały, 

- strefy "A" ochrony historycznie ukształtowanego układu przestrzennego miejscowości (część 
terenu 1RM, teren 2RM, część terenu 3RM, teren 4RM, cześć terenu 5RM, teren 6RM, część 
terenu 7RM, teren 8RM, część terenu 9RM, teren 10RM)- zgodnie z par. 7 niniejszej uchwały, 

 b) ochrony budynków ujętych w gminnej ewidencji zabytków (tereny: 1RM, 5RM, 6RM, 7RM) - zgodnie z 
par. 9 ust. 1, 2 niniejszej uchwały; 

6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
 a) maksymalna intensywność zabudowy: 0.70, 
 b) minimalna intensywność zabudowy: 0.10, 
 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej, 
 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu: 

- obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy (teren 10RM), 
- obowiązujących linii zabudowy, z wymogiem lokalizowania na nich ścian szczytowych budynków 

w nawiązaniu do historycznej zabudowy w otoczeniu (tereny: 1RM, 3RM, 5RM, 6RM, 7RM, 9RM), 



 

- nieprzekraczalnych linii zabudowy (tereny: 2RM, 4RM, 8RM, 11RM, 12RM, 13RM), 
 e) nakaz stosowania dachów o wymienionych niżej parametrach (dopuszcza się stosowanie jednego lub 

drugiego z wymienionych typów): 
- płaskich, 
- symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci w zakresie od 30°do 45°,    

 f) maksymalna wysokość zabudowy: 12,00 m; 
7)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1200,00 m2.  

 

§48. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; 
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) usługi, 
 b) mieszkanie właściciela, 
 c) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, 
 d) komunikacja wewnętrzna, 
 e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
 f) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
 a) obsługa komunikacyjna z drogi 2KDL, 
 b) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac 

budowlanych związanych z ich przebudową,  
 c) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje 

stosowanie wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu; 

4)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: ustala się zakaz powodowania ponadnormatywnego 
wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, 
promieniowania elektromagnetycznego, zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntu w zakresie 
zdefiniowanym w przepisach odrębnych; 

5)  zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  
 a) maksymalna intensywność zabudowy: 1.00,  
 b) minimalna intensywność zabudowy: 0.20, 
 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 10%, 
 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 e) nie ustala się wymagań w zakresie form, nachylenia dachów oraz rodzajów ich pokrycia, 
 f) maksymalna wysokość zabudowy: 10m. 

 

§49. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZC ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny cmentarzy;  
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) zabudowa związana z obsługą cmentarza, 
 b) zieleń urządzona, 
 c) komunikacja piesza, 
 d) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: obsługa komunikacyjna: 
 a) z drogi 7KDL, 
 b) z ciągu pieszo- jezdnego 1KDpj; 

4)  zasady kształtowania krajobrazu, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych, w zakresie położenia w zasięgu strefy "K" ochrony historycznie ukształtowanego układu zieleni- 
zgodnie z par. 8 niniejszej uchwały; 

5)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
 a) maksymalna intensywność zabudowy: 0.10, 
 b) minimalna intensywność zabudowy: 0.05, 
 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej powierzchni działki budowlanej: 10%, 
 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 



 

 e) nakaz stosowania dachów symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci w 
zakresie od 35°do 45°, nie ustala się parametrów nachylenia dachu wieży, dzwonnicy, 

 f) maksymalna wysokość zabudowy: 14,00 m; 
6)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy- zgodnie z par. 15 niniejszej uchwały. 
 

§50. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZP ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej;  
2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

 a) obsługa komunikacyjna z drogi 3KDL, 
 b) zakaz zabudowy. 

 

§51. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDG ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny dróg publicznych- droga główna (odcinek drogi wojewódzkiej Nr 414);  
2)  szerokość w liniach rozgraniczających zmienna zgodnie z rysunkiem planu, w granicach władania zarządcy; 
3)  zasady kształtowania krajobrazu, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 

kulturowych, w zakresie ochrony obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków - zgodnie z par. 9 ust. 1, 2 
niniejszej uchwały. 

 

§52. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 6KDL, 7KDL 
ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny dróg publicznych- drogi lokalne;  
2)  szerokość w liniach rozgraniczających: 

 a) zmienna zgodnie z rysunkiem planu, w granicach władania zarządcy (tereny: 1KDL, 2KDL, 3KDL, 
4KDL),  

 b) 12,00 m (tereny: 5KDL, 6KDL), 
 c) 12,00- 15,00 m (teren 7KDL). 

 

§53. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD ustala 
się:  
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny dróg publicznych- drogi dojazdowe; 
2)  szerokość w liniach rozgraniczających: 10,00 m. 
 

§54. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 
7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny dróg wewnętrznych; 
2)  szerokość w liniach rozgraniczających: 10,00 m. 

 

§55. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDpj ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszo- jezdny; 
2)  szerokość w liniach rozgraniczających zmienna zgodnie z rysunkiem planu, w granicach władania zarządcy. 
 

§56. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1E ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury elektroenergetycznej;  
2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

 a) obsługa komunikacyjna z dróg: 2KDL, 
 b) dopuszczenie eksploatacji istniejących urządzeń,  
 c) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę istniejącej stacji transformatorowej oraz  budowę nowych stacji 

transformatorowych wraz z drogami dojazdowymi, 



 

 d) wokół istniejących i projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV ustala się strefę techniczną o 
szerokości 1,50 m, 

 e) planowane kubaturowe stacje transformatorowe powinny być wykonane jako obiekty naziemne, 
wolnostojące. 

 

Rozdział 11 

Przepisy końcowe 

 

§57. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do ustanowienia którego 
uprawniają Radę Miejską przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2016 r. poz. 778, z późn. zm.). 

 

Niniejsza uchwała jest zakończeniem procedury planistycznej sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, podjętej na podstawie uchwały Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z 
dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Górki. 

 

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2 ustawy: 

 

W zakresie wymagań ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury ustalenia planu określają parametry 
kształtowania zabudowy w dostosowaniu do istniejącego zainwestowania. Przeważającym typem przeznaczenia 
terenu w obszarze objętym planem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, której wysokości i intensywność 
dostosowano do lokalnych walorów architektonicznych i krajobrazowych.  

 

         Radca prawny  

       Marcin Popielski 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

Projekt miejscowego planu wymagał uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na 
cele nierolnicze i nieleśne dla części terenów, dla których nie uzyskano stosowanej zgody w przebiegu 
prowadzonych wcześniej prac planistycznych. Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Prószkowa z dnia 9 sierpnia 
2016 r.  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją GZ.tr.602.471.2016 z dnia 25 października 2016 r. wyraził 
zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze części wnioskowanych terenów. W tym zakresie przyjęcie zapisów 
miejscowego wypełnia wymogi ochrony gruntów rolnych i leśnych, zapisane w przepisach ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r.  o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2100). 

 

W zapisach planu uwzględniono wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych, ujmując w nim ustalenia dla: 

1)  strefy obserwacji archeologicznej; 
2)  strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego (Górki, stan 4. AZP:90-37/72); 
3)  strefy "A" ochrony historycznie ukształtowanego układu przestrzennego miejscowości; 
4)  strefy "K" ochrony historycznie ukształtowanego układu zieleni; 
5)  budynków i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. 
 

W obszarze objętym ustaleniami planu nie stwierdzono występowania dóbr kultury współczesnej.  

 

W zakresie wymagań ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia w planie zawarto zapisy dotyczące 
zakazu realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych.  
Zapisy planu w zakresie  wyznaczania miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych na terenach publicznie dostępnych, w zakresie dostępności dla 
tych osób terenów zabudowy przyjęto ustalenia w zakresie kształtowania układu komunikacyjnego obszaru, 
zapewniającego dojazd do wszystkich nieruchomości w jego granicach. Jednocześnie położenie obszaru 
objętego planem w ciągu komunikacyjnym drogi wojewódzkiej Nr 414 zapewnia możliwość dojazdów do 
pobliskich większych ośrodków osadniczych- siedziby Gminy Prószków oraz obszaru aglomeracji opolskiej, w 
tym także przy użyciu transportu zbiorowego. 

 

Ustalenia planu wykorzystują walory ekonomiczne przestrzeni. W przedmiotowym obszarze odnotowuje się 
tendencję rezygnacji z rolniczego wykorzystania terenów i stopniowego przekształcania ich w tereny zabudowy. 
Dotychczasowa funkcja terenu ustępuje funkcji mieszkaniowej w związku ze zmniejszeniem opłacalności 
prowadzenie upraw, przy jednoczesnym atrakcyjnym położeniu obszaru względem pobliskiej aglomeracji 
opolskiej. 

 

W przepisach planu uwzględniono zagadnienia prawa własności, zgodnie z treścią wniosków złożonych przez 
zainteresowane osoby fizyczne oraz inne podmioty. 

 

W obszarze objętym planem nie występują tereny, dla których należałoby ująć zapisy uwzględniające potrzeby 
obronności i bezpieczeństwa państwa. 

 

Potrzeby interesu publicznego uwzględniono przyjmując w planie zapisy pozwalające na optymalizację skutków 
finansowych uchwalenia planu, w szczególności w zakresie rozbudowy i budowy dróg oraz sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, których budowa i utrzymanie należy do zadań własnych gminy. 



 

 

Określone w ustaleniach planu zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej dotyczą: 

1)  zaopatrzenia w wodę dla celów bytowo- gospodarczych, przeciwpożarowych i grzewczych dla zapewnienia 
odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności; 

2)  odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych; 
3)  melioracji wodnych szczegółowych; 
4)  odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych i komunalnych; 
5)  sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia; 
6)  paliw gazowych i zaopatrzenia w ciepło; 
7)  sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci szerokopasmowych; 
8)  gromadzenia i usuwania odpadów. 
 

Udział społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zapewniono w 
zgodnie z przepisami art. 17 pkt 1, 9 i 11 ustawy, poprzez możliwość składania wniosków do projektu.  W dalszej 
części procedury planistycznej zapewniono dwukrotne wyłożenie projektu do publicznego wglądu, organizację 
dyskusji publicznych nad przyjętymi w projekcie ustaleniami, wyznaczenie przez Burmistrza terminów na 
składania uwag do projektu. Informacje o tych działaniach były przekazywane do publicznej wiadomości w 
sposób określony w przywołanych wyżej przepisach ustawy, w tym także przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. Dokumentacja prac planistycznych pozostaje dostępna do wglądu w celu zachowanie jawności i 
przejrzystości procedur planistycznych. 

 

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 3 ustawy: 

 

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy gmina ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób 
zagospodarowania i korzystania z terenu, waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci 
wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, zmian w zakresie jego 
zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Interes prywatny został 
uwzględniony w szerokim zakresie, w szczególności w zakresie przeznaczenia pod zabudowę gruntów we 
władaniu osób fizycznych, z uwzględnienie ich wniosków. Zabezpieczenie interesu publicznego polegało na 
zapewnieniu rezerwy terenu pod budowę elementów układu drogowego oraz sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, których budowa i utrzymanie należy do zadań własnych gminy.  

 

W ustaleniach projektu w następujący sposób zrealizowano wymogi wynikające z art. 1 ust. 4 ustawy: 

 

Zakłada się zmniejszenie transportochłonności układu przestrzennego, poprzez wykorzystanie do obsługi 
komunikacyjnej obszaru przede wszystkim istniejących elementów układu drogowego, w drugiej kolejności 
uzupełniając go o pozostałe elementy.  

 

Nowa zabudowa mieszkaniowa została zlokalizowana w sposób umożliwiający mieszkańcom wykorzystanie 
publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu, w zakresie istniejącego systemu 
komunikacji zbiorowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 414 przebiegającej przez obszar opracowania.  

 



 

Część obszaru opracowania należy do terenów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej miejscowości Górki, w granicach tych terenów zapisy planu służą 
uzupełnianiu istniejącej zabudowy. Możliwości w tym zakresie są jednak ograniczone, zważywszy małą liczbę 
wolnych od zabudowy działek budowlanych. Stąd celowe wydaje się wyznaczenie terenów nowej zabudowy w 
ich otoczeniu. Obszary te należy uznać za przygotowane w najwyższym stopniu do zabudowy, przez co rozumie 
się obszary charakteryzujące się dostępem do sieci komunikacyjnej oraz wyposażeniem w sieci wodociągowe, 
kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne, 
adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy. 

Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1.  

 

Podejmując uchwałę Nr IX/60/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki Rada Miejska w Prószkowie dokonała analizy dotyczącej 
zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami 
studium. 

 

Zgodnie z przeprowadzonymi analizami, wieś Górki jest obszarem bardzo atrakcyjnym dla inwestorów. Obszar 
ten położony jest w zasięgu oddziaływania miasta Opola. Duże zainteresowanie wyrażone jest między innymi w 
ilości złożonych wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów, przede wszystkim na cele mieszkaniowe. 

 

Stwierdza się, że przewidywane rozwiązania planu nie będą naruszać ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków, przyjętego uchwałą Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r.  

 

Ustalenia planu są zgodne treścią z treścią analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, 
przyjętą uchwałą Nr XLV/367/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r. 

 

Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy 

 

Analizę wpływu ustaleń planu na finanse publiczne, w tym budżet gminy przeprowadzono w toku sporządzania 
prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, wykonanej na podstawie przepisu art. 17 pkt 5 
ustawy. Zgodnie z wynikami prognozy bilans wydatków i dochodów gminy z tytułu realizacji miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego może być dodatni, pod warunkiem: 

1)  uzyskania maksymalnego dochodu z tytułu podatków od nieruchomości,  
2)  uzyskania maksymalnego dochodu z tytułu opłat planistycznych,  
3)  uzyskania maksymalnego dochodu z tytułu opłat adiacenckich. 
 
Dochody gminny jak wyżej będą zależeć przede wszystkim od tempa rozwoju zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w obszarze objętym projektem. Pozostałe typy przeznaczenia terenu pozostają bez wpływu na 
dodatni bilans skutków finansowych uchwalenia planu. Duży obszar niepewności co do uzyskania potencjalnych 
dochodów występuje w zakresie możliwych wpływów z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich. 

 



 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 

 

Przebieg prac planistycznych 

 

Procedurę sporządzania planu przeprowadzono wg przepisów przywoływanej na wstępie ustawy: 

1)  ogłoszono i obwieszczono o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu oraz 
zawiadomiono organy i instytucje określone ustawą, w wyniku tych publikacji i zawiadomień zostały 
wniesione wnioski do planu, 

2)  wskazania zawarte w odpowiedziach na zawiadomienia i wnioskach zostały odpowiednio wykorzystane w 
opracowywaniu, 

3)  projekt planu (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko), dostosowany do wymagań ustawy, 
rozporządzeń wykonawczych i przepisów odrębnych, został poddany opiniowaniu i uzgadnianiu. 

 

Projekt miejscowego planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 4 marca 2016 r. do 5 kwietnia 
2016 r. Dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zorganizowano w dniu 16 marca 
2016 r. W ustalonym na dzień 25 kwietnia 2016 r. terminie do projektu wpłynęły uwagi. Ich uwzględnienie 
wymagało wprowadzenia zmian w projektu planu i ponowienia w niezbędnym zakresie części uzgodnień i opinii. 

 

Projekt planu wymagał uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze dla części 
terenów objętych jego ustaleniami. Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Prószkowa z dnia 9 sierpnia 2016 r.  
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją GZ.tr.602.471.2016 z dnia 25 października 2016 r. wyraził zgodę na 
przeznaczenie na cele nierolnicze części wnioskowanych terenów.  W związku z zawartą w treści decyzji 
odmową w zakresie zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze części terenów objętych wnioskiem, nie 
była możliwa realizacji części zamierzeń projektowych w zakresie przeznaczenia pod zabudowę niektórych 
terenów w obszarze objętym projektem planu. W związku z tym zdecydowano o tym, by tereny te wyłączyć z 
opracowania. Decyzja o możliwości wyłożenia projektu obejmującym zmniejszony zasięg przestrzenny wynika z 
przekonania, że uzyskane wcześniej opinie i uzgodnienia są wiążące dla pomniejszonego obszaru opracowania. 

 

Projekt planu obejmujący tereny w pomniejszonym obszarze opracowania został ponownie wyłożony do 
publicznego wglądu w dniach od 24 listopada 2016 r. do 23 grudnia 2016 r. Dyskusję publiczną nad przyjętymi w 
projekcie planu rozwiązaniami zorganizowano w dniu 30 listopada 2016 r. W ustalonym na dzień 16 stycznia 
2017 r. terminie do projektu wpłynęły uwagi. Zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza nie zostały one 
uwzględnione. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

 

Wytyczne wynikające z przepisów art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko 

 



 

W przyjętym do uchwalenia projekcie uwzględniono następujące wytyczne wynikające z przepisów art. 55 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 
2016 poz. 353): 

1)  ustalenia prognozy oddziaływania ustaleń planu na środowisko; 
2)  opinie organów: 

 a) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Opolu, 
 b) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu. 

 

W wymienionych powyżej terminach wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu zawiadamiano o 
możliwości zapoznania się z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, uzyskanymi w toku prac nad projektem uzgodnieniami, oraz o możliwości 
składania uwag i wniosków do wymienionego dokumentu. W ustalonych przez Burmistrza terminach nie wpłynęły 
wnioski lub uwagi do treści prognozy oddziaływania na środowisko. 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały znajduje się w osobnym pliku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 2 
do uchwały ……. 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ………. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu  

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie przyjmuje następujące 
rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania wsi Górki: 
1) nie uwzględnia się następujących uwag, zgłoszonych do projektu wyłożonego do publicznego wglądu w 

dniach od 4 marca 2016r do 5 kwietnia 2016 r.:  
a) z dnia 01-04-2016 w sprawie przywrócenia dotychczasowego przeznaczenia terenu- zabudowy 

mieszkaniowej w granicach działki 1156/298 oznaczonej w projekcie jako droga dojazdowa, zgodnie 
z uchwałą Nr ..........Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia .....................w sprawie rozstrzygnięcia o 
sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, 

b) z dnia 04-04-2016 w sprawie: 
- przeznaczenia działki 453/197 pod budownictwo mieszkaniowe, zgodnie z uchwałą Nr 

..........Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia .....................w sprawie rozstrzygnięcia o 
sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, 

- przeznaczenia działki 455/196 pod budownictwo mieszkaniowe, zgodnie z uchwałą Nr 
..........Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia .....................w sprawie rozstrzygnięcia o 
sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, 

c) z dnia 04-04-2016 w sprawie przeznaczenia działki 452/197 w całości pod budownictwo 
mieszkaniowe, zgodnie z uchwałą Nr ..........Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia .....................w 
sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, 

d) z dnia 05-04-2016 w sprawie przeznaczenia działki 1072/93 z rolnej na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną na IV klasie gruntu, zgodnie z uchwałą Nr ..........Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 
.....................w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej 
do projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, 

e) z dnia 05-04-2016 w sprawie wytyczenia drogi wewnętrznej i działek budowlanych dla terenu 
obejmującego działkę 188/47, zgodnie z uchwałą Nr ..........Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 
.....................w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej 
do projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, 

f) z dnia 07-04-2016 w sprawie: 
- przekształcenia przeznaczenia działki 927/204 z zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z towarzyszeniem usług na tereny zabudowy zagrodowej, zgodnie z 
uchwałą Nr ..........Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia .....................w sprawie 
rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, 

- braku zgody na prowadzenie dróg dojazdowych przez działkę, zgodnie z uchwałą Nr 
..........Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia .....................w sprawie rozstrzygnięcia o 
sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, 

g) z dnia 15-04-2016 w sprawie przeznaczenia działki 216/52 pod budownictwo jednorodzinne, 
zgodnie z uchwałą Nr ..........Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia .....................w sprawie 



 

rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki; 

2) nie uwzględnia się uwag z dnia 13-01-17, zgłoszonych do projektu wyłożonego do publicznego wglądu w 
dniach od 24 listopada 2016 r. do 23 grudnia 2016 r.w sprawie: 

a) przesunięcia przebiegu planowanej sieci poza obszar nieruchomości stanowiących własność autora 
uwagi oraz obszar objęty ustaleniami planu- zgodnie z przebiegiem istniejącego gazociągu, zgodnie 
z uchwałą Nr ..........Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia .....................w sprawie rozstrzygnięcia o 
sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, 

b) ograniczenia zakazów w zakresie przebiegu planowanej sieci gazowej zgodnie z uchwałą Nr 
..........Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia .....................w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Górki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 3 
do uchwały ……. 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ………. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy  

oraz zasadach ich finansowania 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie rozstrzyga, co następuje: 

 
§ 1. Zapisanymi w miejscowym planie zagospodarowania wsi Górki inwestycjami z zakresu infrastruktury 
technicznej służącymi zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, które zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) które należą do zadań 
własnych gminy, jest: 
1) budowa, rozbudowa i modernizacja drogi gminnej w obszarze objętym ustaleniami planu, 
2) budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej: 

 a) wodociągowych,  
 b) kanalizacji deszczowej. 

 
§ 2. Finansowanie zapisanych planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn. zm.), przy czym limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy 
inwestycyjne są ujęte każdorazowo w budżecie gminy na dany rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RO.0006.235.2017.ORM        Druk nr 253

                Projekt z dnia 17 marca 2017 r. 

 
 

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

z dnia .................... 2017 r. 
 
 

w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  do nowego  ustroju 
szkolnego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 210 ust.1 ustawy z dnia                     

14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 

60) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

 § 1. Określa się plan sieci publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez 

Gminę Prószków, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez  Gminę Prószków,  na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia                            

31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik   nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się plan sieci prowadzonych przez Gminę Prószków publicznych 

gimnazjów i  klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach 

podstawowych oraz granice obwodów publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych 

publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prószków, na okres  od  dnia                   

1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 2                           

do niniejszej uchwały; 

§ 3. Z dniem 1 września 2017 r. Publiczne Gimnazjum w Zimnicach Wielkich przy 

ul. Szkolnej 5, włącza się do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zimnicach Wielkich  przy                

ul. Szkolnej  5, przy czym: 

1) rozpoczęcie działalności  przez ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  w Zimnicach 

Wielkich nastąpi z dniem 1 września 2017, 

2) kształcenie w klasie I ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w  Zimnicach 

Wielkich rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018, 

3) dzień zakończenia działalności dotychczasowego  Publicznego Gimnazjum                             

w Zimnicach Wielkich  nastąpi z dniem 31 sierpnia 2017 r. 

 
§ 4. Z dniem 1 września 2018 r. Publiczne Gimnazjum w Prószkowie  przy                 

ul. Szkolnej 6 - włącza się do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława 

Koraszewskiego  w Prószkowie przy  ul. Szkolnej 6, przy czym:    

1) rozpoczęcie działalności przez ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową                     

im. Bronisława Koraszewskiego w  Prószkowie nastąpi z dniem 1 września 2017 r., 



 

2) kształcenie w klasie I ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława 

Koraszewskiego w  Prószkowie rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018, 

3) dzień zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum                      

w Prószkowie   nastąpi z dniem 31 sierpnia 2018 r.  

  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Prószkowa. 

 

           § 6.  Z dniem 31.08.2017r. tracą moc uchwały: 

1) nr XXVI/205/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie  
ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prószków oraz 
określenia granic ich obwodów ( Dz. Urz.  Woj. Opolskiego  poz. 706),  

2) nr V/55/99 Rady Gminy w Prószkowie z dnia   08 marca 1999r. w sprawie  ustalenia 
planu sieci gimnazjów na terenie gminy Prószków oraz granic  ich obwodów (Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego Nr 30, poz. 150) zmieniona uchwałą  nr  XXVI/204/207  Rady 
Miejskiej w Prószkowie z dnia 24.02.2017r. ( Dz. Urz.  Woj. Opolskiego  poz. 705). 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 
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U Z A S A D N I E N I E 
W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego jest zobowiązany do podjęcia uchwały w sprawie dostosowania 
sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, w którym każda 6-letnia szkoła podstawowa 
przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową, a gimnazja ulegają likwidacji na mocy ustawy 
poprzez wygaszanie. Tak więc istnieje potrzeba zaprojektowania nowej sieci szkół oraz 
określenia trybu przekształcenia szkół gimnazjalnych. 

Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego są 
podejmowane w dwustopniowej procedurze. Zgodnie z art. 206 ww. ustawy organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego był zobowiązany do podjęcia uchwały                           
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego i przedłożenia jej 
kuratorowi oświaty w celu uzyskania pozytywnej opinii w zakresie zgodności z prawem 
rozwiązań zaproponowanych w projekcie uchwały oraz zapewnienia wszystkim dzieciom                         
i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.  

Przedmiotową uchwałę Rada Miejska podjęła na sesji  w dniu 24.02.2017r. i przesłała 
do zaopiniowania Kuratorowi Oświaty i  związkom zawodowym. 

W dniu 22.03.2017r. wpłynęła pozytywna opinię Opolskiego Kuratora Oświaty i jest 
wiążąca dla  Gminy Prószków.  

Otrzymaliśmy także  pozytywne opinie od Związków Zawodowych NSZZ „Solidarność”                          
i  Związku Nauczycielstwa Polskiego. Są to dwa związki zawodowe reprezentatywne 
działające na terenie gminy Prószków. 

Po otrzymaniu pozytywnej opinii właściwego kuratora oświaty organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 210 ww. ustawy, do dnia 31 marca 
2017r., podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego na rok szkolny od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019.  

 
Uchwała uwzględnia ustawowe wytyczne mające na celu zabezpieczenie wymagań 

związanych z funkcjonowaniem szkoły podstawowej – ustalając sieć szkół gmina powinna 
dążyć do tego, aby szkoła podstawowa była szkołą o pełnej strukturze organizacyjnej 
(obejmującą klasy I–VIII) oraz funkcjonowała w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji 
(art. 206 ust. 5 ww. ustawy). Ponadto w oparciu o art. 206 ust. 2 pkt. 4 ww. ustawy 
określono warunki włączenia dotychczasowych gimnazjów  do publicznych ośmioletnich 
szkół podstawowych. 
W warunkach Gminy Prószków proponuje się: 
1) Przekształcenie z dniem 1 września 2017r. pięciu sześcioletnich szkół podstawowych 

funkcjonujących obecnie  na terenie gminy Prószków - w pięć ośmioletnich szkół 
podstawowych tj. dotychczasowe szkoły podstawowe : 
a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Koraszewskiego w Prószkowie, 
b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej, 
c) Publiczna Szkoła Podstawowa  w Boguszycach, 
d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimnicach Wielkich, 
e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Złotnikach, 
                      stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi 

2) Włączenie z dniem 1 września 2017r.  Publicznego Gimnazjum w  Zimnicach Wielkich,                          
do Publicznej Szkoły Podstawowej w  Zimnicach Wielkich , 



 

Zgodnie z przepisem art. 191 ww. ustawy z dniem 1 września 2017 r. Zespół Szkół                                         
w Zimnicach Wielkich, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia szkoła 
podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stanie się ośmioletnią Szkołą Podstawową. 
 
3) Włączenie z dniem 1 września 2018 r. Publicznego Gimnazjum w Prószkowie do  

Publicznej Szkoły Podstawowej  w Prószkowie. 
 

Zgodnie z art. 127 ww. ustawy z dniem 1 września2017 r. likwiduje się klasę I,                               
a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum, a na rok szkolny 
2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego 
gimnazjum. Przepisy ww. ustawy przewidują różny tryb wygaszenia gimnazjum.                             
Jeżeli gimnazjum funkcjonuje samodzielnie, decyzję co do sposobu wygaszenia 
pozostawiono organowi prowadzącemu (art. 129 ust 1 i 3 ww. ustawy). 
 

Mając na względzie zachowanie możliwie krótkiej i bezpiecznej drogi uczniów                                
z miejsca zamieszkania do szkół oraz optymalnego wykorzystania istniejącej bazy oświatowej 
nie dokonano  zmian  w obwodach dotychczasowych szkół podstawowych. 

 
 
Wobec powyższego przyjęcie projektu uchwały  uważa się za zasadne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

 

 

 

 

RO.0006.236.2017.ORM        Druk nr 254

                Projekt z dnia 17 marca 2017 r. 

 

UCHWAŁA NR  

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 31 marca 2017 r. 

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446, poz. 1579 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

W uchwale Nr XXV/190/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Prószków na rok kalendarzowy 2017 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r. poz. 65 z późn. zm.) wprowadza się 

następujące zmiany w planach dochodów, wydatków i przychodów budżetu stanowiących 

odpowiednio załączniki 1, 2 i 3 do uchwały Nr XXV/190/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017, zgodnie  

z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

 

 

 

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z  31 marca 2017  r. w sprawie zmian budżetu Gminy 
Prószków na  rok kalendarzowy 2017 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXV/190/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 15 grudnia 2016 r. – DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA 2017 ROK  

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 100,00 zł 

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 100,00 

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół o kwotę 100,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 100,00 zł 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 25.100,00 zł 

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 100,00 zł 

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 100,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 100,00 zł 

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 25.000,00 

Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 25.000,00 zł 

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 25.000,00 zł 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXV/190/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 15 grudnia 2016 r. – PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I 
ROZDZIAŁÓW   

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 61.726,00 zł 

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 59.399,00 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 11.345,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11.345,00 zł z tego: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.345,00 zł 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 19.294,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 19.294,00 zł z tego: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.075,00 zł 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.219,00 zł 

Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 28.760,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 28.760,00 zł z tego: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.760,00 zł 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.000,00 zł 

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 2.327,00 

Rozdział 85401 Świetlice szkolne o kwotę 2.327,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.327,00 zł z tego: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.327,00 zł 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXV/190/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 15 grudnia 2016 r. – PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2017 



 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 36.726,00 zł 

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 36.726,00 zł 

 

 

UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 

Zwiększa się budżet po stronie: 

Dochodów bieżących o kwotę 25.100,00 zł w tym: 

Dz. 750 Rozdz. 75085 o kwotę 100,00 zł – przesunięcie z Dz. 801 Rozdz.80114 

Dz. 801 Rozdz. 80110 o kwotę 25.000,00 zł – zwiększenie dochodów w związku z wpłatami dzieci  
za wyżywienie w stołówce   

Wydatków bieżących o kwotę 61.726,00 zł w tym: 

Dz. 801 Rozdz. 80101 o kwotę 11.345,00 zł – z czego: 

6.345,00 – w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyrównanie średnich wynagrodzeń 
dla nauczycieli za 2016 r. art. 30 Karty Nauczyciela  

5.000,00 - w grupie zadań statutowych - na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Złotnikach na zakup pomocy dydaktycznych dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego.  

Dz. 801 Rozdz. 80104 o kwotę 19.294,00 – z czego: 

10.075,00 – w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyrównanie średnich wynagrodzeń 
dla nauczycieli za 2016 r. art. 30 Karty Nauczyciela  

9.219,00 - w grupie zadań statutowych w tym: 

1.200,00 - na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ligocie Prószkowskiej w związku  
z wycinką drzewa,  

8.019,00 - na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Górkach w związku z koniecznością 
wymiany rynien dachowych . 

Dz. 801 Rozdz. 80110 o kwotę 28.760,00 – z czego: 

3.760,00 – w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyrównanie średnich wynagrodzeń 
dla nauczycieli za 2016 r. art. 30 Karty Nauczyciela  

25.000,00 zł w grupie zadań statutowych związanych z pokryciem kosztów wyżywienia dzieci  
w stołówce  

Dz. 854 Rozdz. 85401 o kwotę 2.327,00 – z czego: 

2.327 – w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyrównanie średnich wynagrodzeń dla 
nauczycieli za 2016 r. art. 30 Karty Nauczyciela  

 

Przychodów o kwotę 36.726,00 zł o nadwyżki z lat ubiegłych. 

 

Zmniejsza się budżet po stronie:  

Dochodów bieżących o kwotę 100,00 zł w tym: 

Dział 801 Rozdz. 80114 § 0970 o kwotę 100,00 przesunięcie do Dz. 750 Rozdz. 75085 

 

 

 

        Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

 

 

Sporządziła: Dorota Staniów                        

Prószków, 21.03.2017 r. 

RO.0057.2.2017.ORM                                                                       Prószków, 23.03.2017 r. 
 

RO.0057.2.2017.ORM 
Druk nr 255 

 
SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA 

ZA OKRES OD 24.02.2017 r. DO DNIA 23.03.2017 r.  
 

1. Zebrano 14 wniosków na udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Prószków. Łączna masa wyrobów azbestowych do usunięcia z 

terenu gminy w roku 2017 wynosi 20 ton. 

2. Odłowiono dwa bezdomne psy z terenu Prószkowa i Zimnic Wielkich  

3. Dokonano  23 zmian i złożono 3 wnioski o wpis w  Centralnej Ewidencji Działalności 

Gospodarczej. 

4. Podpisano 13 umów na wynajęcie sal wiejskich, będących własnością Gminy 

Prószków. 

a/ Wynajęto lokal: pomieszczenie garażowe o pow. użyt. 22,26 m2 znajdujące się przy ul. 

Zawadzkiego 15 w Prószkowie, na nieruchomości, oznaczonej numerem działki 654 z 

ark.m. 6, obręb Prószków, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00100464/6. 

Uchwała Nr XLIV/348/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 06 października 2014 r. 

Tryb bezprzetargowy – dotychczasowemu najemcy. Roczny czynsz najmu w wysokości 

108,41 zł + VAT. Okres najmu – 3 lata; 

b/ pomieszczenie garażowe o pow. użyt. 20,67 m2 znajdujące się przy ul. Korfantego 1 

w Prószkowie, na nieruchomości, oznaczonej numerem działki 1099 z ark.m. 7, obręb 

Prószków, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00076362/3. Uchwała Nr 

XLIV/348/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 06 października 2014 r. Tryb 

bezprzetargowy – dotychczasowemu najemcy. Roczny czynsz najmu w wysokości 

100,66 zł + VAT. Okres najmu – 3 lata; 

c/ pomieszczenie garażowe o pow. użyt. 19,97 m2 znajdujące się przy ul. Korfantego 1 

w Prószkowie, na nieruchomości, oznaczonej numerem działki 1099 z ark.m. 7, obręb 

Prószków, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00076362/3. Uchwała Nr 

XLIV/348/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 06 października 2014 r. Tryb 

bezprzetargowy – dotychczasowemu najemcy. Roczny czynsz najmu w wysokości 97,25 

zł + VAT. Okres najmu – 3 lata; 

5. Wydzierżawiono część działki oznaczonej numerem 996/13 z ark.m. 7, obręb 

Prószków, gm. Prószków na jeden dzień, tj. 16 marca 2017 r. z przeznaczeniem na 

miejsce postojowe mammobusu, w celu wykonywania bezpłatnych badań 

mammograficznych. Czynsz najmu za ww. okres w wysokości 100,00 zł brutto 



 

6. Wydano 179 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

7. Zlecono utrzymanie czystości i porządku na rynku i koło DPS  

8. Zlecono utrzymanie terenów zielonych w gminie  

9. Zlecono wycięcie drzew : wycięcie czterech drzew oraz podcięcie gałęzi na palcu 

szkolnym w Prószkowie,  wycięcie drzewa we wsi Folwark,  podcięcie gałęzi dwóch 

drzew przy ul. Partyzanckiej w Prószkowie,  

10. Zlecono i wykonano zabezpieczenie studni w Chrząszczycach  

11. Zakupiono węgiel do świetlicy w Jaśkowicach – 2 t 

12. Zakupiono węgiel do świetlicy w Ligocie Prószkowskiej – 1 t 

13. Zakupiono olej opałowy do świetlicy w Folwarku – 1500 l. 

14. Naprawiono kanalizację sanitarną w sali w Zimnicach Wielkich 

15. Zlecono naprawę elementu kominka w sali w   Ligocie Prószkowskiej. 

16. Zlecono naprawę nawierzchni drogi gruntowej ul. Ogrodowej w Zimnicach Wielkich  

17. Zlecono naprawę nawierzchni drogi gruntowej ul. Młyńskiej  w Zimnicach Wielkich 

18. Zlecono naprawę nawierzchni drogi gruntowej drogi bocznej ul. Opolskiej Zimnicach 

Wielkich 

19. Zlecono naprawę spłuczki w sanitariatach sali w Ligocie Prószkowskiej  

20. Zlecono i wykonano naprawę nawierzchni gruntowej  odcinka ul. Leśnej w Przysieczy 

21. Zlecono opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu dla progu zwalniającego  

wyspowego  na  ul. Wiśniowej w Ligocie  Prószkowskiej oraz ustawienia znaku B-36     

(zakaz zatrzymywania się) w ul. Jędrzejczyka w Źlinicach 

22.  Zlecono zakup kwiatów, ziemi ogrodniczej i nawozu do trawników do Ligoty  

Prószkowskiej. 

23. Lampa przy ul. Wiejskiej w Folwarku została zgłoszona do realizacji  w bieżącym roku 

w ramach umowy serwisowej 

24. Spoinowanie pęknięć w asfalcie  zgłoszono firmie, która wykonywała zadanie i prace 

zostaną zrealizowane niezwłocznie. 

25. Skierowano pismo do Nadzoru Budowlanego w Opolu w sprawie przeprowadzenia 

kontroli na posesji przylegającej do Sali wiejskiej w Przysieczy. 

26. Tablica informacyjna w Chrząszczycach przy ul. Szkolnej dot. finansowania zadania ze 

środków UE została zdemontowana. 

27. Odebrano koncepcję przebudowy  budynku mieszkalnego w Prószkowie ul. Pomologia 9” 

28. Odebrano dokumentacje projektową dla zadania „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia na 
mieszkania w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 2” 

29. Odebrano dokumentację projektową dla zadania: „Budowa przystanków autobusowych wraz z 
montażem wiat i ich oświetleniem przy drodze wojewódzkiej nr 415 w Zimnicach Małych” 

30. Odebrano audyty elektryczne obiektów wskazanych do termomodernizacji w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego 

31. Wyłoniono wykonawcę budowy oświetlenia drogowego w Boguszycach ul. Nowa i Źlinicach ul. 
Polna   

32. Wyłożono do publicznego wglądu Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta  Prószków.  

33. Zlecono przeglądy kominiarskie i elektryczne w części obiektówa. należących do gminy.  



 

34. Zmówiono 6 szt. koszy ulicznych na Rynek w Prószkowie – wymiana uszkodzonych na nowe. 

35. W związku z otrzymaniem i uznaniem za celowy wniosku o realizację zadania publicznego 

ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prószków z zakresu 

pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w 2017r., realizowanych przez podmioty 

niezaliczane do sektora finansów publicznych; 

36. W związku z dokonaną przez Instytucję Pośredniczącą (Aglomeracja Opolska) oceną formalną 

uzupełniono wniosek o dofinansowanie projektu: „Zwiększenie efektywności energetycznej 

w budynku OKiS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy”; 

37. Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; 

38. Zapewniono obsługę zebrań wiejskich w siedmiu sołectwach z udziałem Burmistrza 

Prószkowa; 

39. Zapewniono realizację 2 wniosków o udostępnienie informacji publicznej; 

40. Przekazano do Urzędu Miasta Opola dokumenty i informacje w sprawach, w których zmianie 

uległa właściwość miejscowa; 

41. Wystąpiono do Prezydenta Miasta Opola z projektem umowy użyczenia mienia służącego do 

wykonywania zadań i kompetencji gminy na przyłączonych z dniem 01.01.2017r. do Miasta 

Opola terenach; 

42. Wystąpiono do Prezydenta Miasta Opola z propozycją odpłatnego przejęcia dokumentacji 

projektowej/technicznej dot. rozbudowy infrastruktury technicznej Winowa w zakresie ulic i 

oświetlenia ulicznego; 

43. Wystąpiono do właściwego starosty o opinię w przedmiocie możliwości użyczenia Miastu 

Opole nieruchomości znajdującej się na terenie Winowa, w której dotychczas mieścił się 

ośrodek zdrowia; 

44. Kontynuowano gromadzenie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o zmianę 

granic Gminy Prószków polegającą na włączeniu Winowa w granice administracyjne gminy; 

45. Koordynowano działania mające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym  

w szczególności wysoce zjadliwej grypie ptaków; 

46. Zaadaptowano i wyposażono dodatkowe pomieszczenia na potrzeby archiwum zakładowego; 

47. Przygotowano materiały archiwalne z lat 1973-2000 celem przekazania do Archiwum 

Państwowego w Opolu; 

48. Wystosowano wezwania do osób zobowiązanych do kwalifikacji wojskowej  

z wyznaczeniem daty i miejsca stawiennictwa;  

49. Sporządzono listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej w dniach 27-28.03.2017r.; 

50. Podjęto procedurę aktualizacji planów akcji kurierskiej; 

51. Opracowano, zatwierdzono i uzgodniono z Inspektorem Wojewódzkim: 

- Plan Szkolenia Obronnego Gminy Prószków na rok 2017; 

- Program Szkolenia Obronnego Urzędu Miejskiego w Prószkowie na lata 2017-2019; 

- Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w 

Gminie Prószków w 2017r. 

52. Na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Opolu przeprowadzono dwa 

postępowania administracyjne w przedmiocie przeznaczenia rzeczy ruchomych na rzecz 

obrony; 

53. Ogłoszono konkurs i przeprowadzono procedurę naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 

UM w Prószkowie; 



 

54. Zapewniono obsługę kadrową pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz obsługę 

Rady Miejskiej (w tym zawarto umowy i opłacono licencje na używanie programów 

dziedzinowych); 

55. Zapewniono prawne środki ochrony danych osobowych w ramach zadań powierzanych 

podmiotom zewnętrznym (umowy powierzenia danych); 

56. Zapewniono obsługę kancelaryjną i organizacyjną UM w Prószkowie (w tym wymiana 

korespondencji i obsługa klienta); 

57. Przystąpiono do procedury wdrażania elektronicznego systemu rejestracji przesyłek 

wychodzących e-Nadawca; 

58. Zapewniono obsługę OSP gminy Prószków, w tym w zakresie szkoleń, badań lekarskich, 

sprawozdawczości, amortyzacji sprzętu, obsługi finansowej itp.; 

59. Sfinalizowano montaż systemu alarmowania w OSP Ligota Prószkowska (syrena z terminalem 

DSP52). 

60. Podjęto modernizację systemu alarmowania OSP Prószków oraz OSP Jaśkowice; 

61. Przystąpiono do przygotowań uroczystości jubileuszu 125-lecia OSP Złotniki (20.05.2017r.) 

62. We współpracy z innymi jednostkami przeprowadzono trening systemu wykrywania i 

alarmowania Sudety 2017 w dniach 22-23.03.2017r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

       Zastępca Burmistrza 

             Anna Wójcik 



 

 

 

SPRAWOZDANIE Z  DZIAŁALNOSCI 

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE  

ZA 2016 ROK 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie działa w szczególności  

na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 6 marca 2014 r. oraz ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz.1870 z późn. zm.). 

 Ośrodek wykonuje zadania, w szczególności w zakresie: 

1.  pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(j.t. Dz. U.  2016, poz. 930ze zm.), 

2. dodatków mieszkaniowych, które są realizowane, jako zadania własne gminy, zgodnie  

z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych  

(j.t. Dz. U. 2017, poz. 180), 

3. dodatku energetycznego wypłacanego, jako zadanie zlecone z zakresu administracji 

rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  

(j.t. Dz. U. 2017 poz.220), 

4. świadczeń rodzinnych, które są wykonywane, jako zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (j.t. Dz. U. 2016 poz. 1518), 

5. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są wykonywane, jako zadania zlecone  

z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r.  

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. 2016 poz. 169 z późn. 

zm.), 

6. zasiłków dla opiekunów, które są wykonywane, jako zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu  

i wypłacie zasiłków dla opiekunów (j.t. Dz. U. 2016 poz. 162 ze zm.), 



 

7. przeciwdziałania alkoholizmowi, które jest realizowane, jako zadanie własne gminy, 

zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. 2016, poz. 487 z późn. zm.). 

8. przeciwdziałania narkomanii, które jest realizowane, jako zadanie własne gminy, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  

(j.t. Dz. U. 2016, poz. 224 z późn. zm.), 

9. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które jest realizowane, jako zadanie własne 

gminy, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie (j.t. Dz. U. 2015, poz.1390), 

10. wsparcia rodziny, które jest realizowane, jako zadanie własne gminy zgodnie z ustawą 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(j.t. Dz. U. 2016, poz. 575), 

11. stypendiów dla uczniów, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (j.t. Dz. U. 2016, poz. 1943 z późn. zm.), 

12. karty dużej rodziny, które jest wykonywane, jako zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny (j.t. Dz. U. 2016 poz. 785), 

13. opieki nad dziećmi do lat trzech, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz. U. 2016, poz. 157), 

14. świadczenia wychowawczego, które jest wykonywane, jako zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195 ze zm.). 

15. inne zadania na podstawie zawartych umów i porozumień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liczba wydanych decyzji w 2016r.                   

 

         Typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2016r. 

Wyszczególnienie Liczba rodzin 
Ogółem Liczba osób w rodzinach 

RODZINY 
OGÓŁEM 

 

155 

 

305 

Rodziny z dziećmi  
w tym rodziny 
wielodzietne 

                      33 

                      12 

146 

                         71 

rodziny niepełne 

 

11  39 

Liczba 
wydanych 
decyzji w 

roku 

pomoc 
społeczna 

Świadczenia 
rodzinne 
fundusz 
aliment. 

Świadczenie 
wychowawcze 

dodatki 
mieszkaniowe 

stypendia  

socjalne 

         

         2011 

 

480 

 

500 

 

- 

 

16 

 

25 
 

2012 

 

640 

 

438 

 

- 

 

8 

 

22 
 

2013 

 

624 

 

517 

 

- 

 

9 

 

31 
 

2014 

 

650 

 

513 

 

- 

 

9 

 

30 
 

        2015 

 

740 

 

409 

 

- 

 

5 

 

28 
         

        2016 

 

668 

 

470 

 

573 

 

7 

 

20 



 

rodziny emerytów i 
rencistów 

81                         116 

 

        Główne  powody przyznania pomocy w 2016r. 

 

 

 

 

 

Powód trudnej sytuacji Liczba rodzin ogółem Liczba osób w rodzinach 
ubóstwo 

 

22 31 

      potrzeba ochrony macierzyństwa 

 

12 68 

bezrobocie                56 

 

140 

bezdomność 5 

 

  5 

niepełnosprawność 

 

57 11               118 

długotrwała lub ciężka choroba 

 

96 157 

    bezradność w sprawach opiekuń. 

wychowawczych 

7   24 

 



 

 

 

 

I.  REALIZACJA ZADA Ń ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ 

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej wynosi: 4 994 845 zł.  

Planowana kwota wydatków na rok 2016 wynosi: 5 288 887 zł.  

 

1. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁEK DLA OPIEKUNÓW 

1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Wydatkowano na świadczenia łączną kwotę 1 481 962 zł (pomniejszono wydatki o 3089zł  

z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2016 rok). 

Łączna kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe 

przekazanych do budżetu państwa wraz z odsetkami wyniosła 3 542 zł.  

Poniżej wyszczególniono wypłacone kwoty wg. rodzaju świadczenia. 

Rodzaj świadczenia  Kwota 

świadczeń 

Ilość 

świadczeń 

Zasiłki rodzinne 432625 3948 

Dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu: 249293 1870 

• urodzenia dziecka 26515 34 

• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 

82187 196 

• samotnego wychowywania dziecka 18245 111 

• kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego  

17443 181 



 

• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania 

26457 408 

• rozpoczęcie roku szkolnego 22214 269 

• wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 56232 608 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka (przyznawanie jest uzależnione od określonego w 

ustawie o świadczeniach rodzinnych kryt. dochodowego) 

65000,00 65 

Świadczenia opiekuńcze 627982 2434 

• zasiłki pielęgnacyjne 335682 2194 

• świadczenia pielęgnacyjne 280340 217 

• specjalny zasiłek opiekuńczy 11960 23 

Świadczenia rodzicielskie 103 911 112 

Zasiłek dla opiekuna 6 240 12 

1.2.  Składki na ubezpieczenia społeczne 

Łączna kwota wypłaconych składek wyniosła 68 574 zł, (pomniejszono wydatki o 2 091 zł  

z tytułu opłaconych składek od świadczeń rodzinnych za 2016 rok). 

Łączna kwota zwrotów z ZUS z tytułu nienależnie opłaconych składek od świadczeń 

rodzinnych za lata ubiegłe przekazanych do budżetu państwa wyniosła 5 284 zł. 

1.3.  Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

Łączna kwota wypłaconych składek wyniosła 3 874 zł. 

1.4.  Wydatki bieżące w ramach realizacji 3% 

Łączna kwota wydatków bieżących w ramach 3% wyniosła 44 028 zł. 

 

2. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

2.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 



 

Wydatkowano na świadczenia łączną kwotę 171 325 zł, (pomniejszono wydatki o 500 zł  

z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2016 rok). 

Łączna kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe 

przekazanych do budżetu państwa wraz z odsetkami wyniosła 4 zł.  

2.2.  Wydatki bieżące w ramach realizacji 3% 

Łączna kwota wydatków bieżących w ramach 3% wyniosła 5 140 zł. 

 

3. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – PROGRAM RZ ĄDOWY „RODZINA 

500+” 

3.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 3 156 614 zł. 

3.2. Wydatki bieżące w ramach realizacji 2% 

Łączna kwota wydatków bieżących w ramach 2% wyniosła 63 132 zł. 

 

4.  POZOSTAŁA DZIAŁALNO ŚĆ 

4.1. Wydatki związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń  

z opieki zdrowotnej  

Nie wydatkowano środków w omawianym okresie. 

5. KARTA DU ŻEJ RODZINY 

5.1. Wydatki związane z realizacją programu rządowego dotyczyły kosztów obsługi. 

Wydatkowano 196 zł. Przyjęto do realizacji 14 wniosków o KDR, 3 wnioski  

o przedłużenie karty oraz    1 wniosków o dodanie nowego członka rodziny. 

 

II.  REALIZACJA ZADA Ń WŁASNYCH 

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach zadań własnych wynosi: 2 216 629 zł. 



 

Planowana kwota wydatków na rok 2016 wynosi: 2 542 166 zł.  

1. WYDATKI NA RZECZ PODOPIECZNYCH O ŚRODKA 

 

1.1.  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 353 507 zł.  

Poniżej wyszczególniono wypłacone kwoty wg. rodzaju świadczenia. 

Rodzaj świadczenia  Kwota świadczeń 

Zasiłek stały, wypłacany miesięcznie dla 16 osób całkowicie 

niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. 

80 404 

Zasiłek celowy, przyznany w celu zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb życiowych. Z tej formy pomocy skorzystało 57 rodziny. 

45 825 

Zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego, przyznany w celu 

pokrycia wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. 

Z tej formy pomocy nie skorzystała żadna rodzina. 

 

0 

Zasiłek okresowy, wypłacono dla 30 rodzin, które znalazły się  

w trudnej sytuacji materialnej głównie z powodu bezrobocia                  

(20 rodzin), w tym wydatki: 

82 057 

• finansowane z dotacji z budżetu państwa, 60 197 

• finansowane z środków gminy. 21 860 

Posiłki dla dzieci w okresie nauki w szkole, tą formą pomocy 

objętych zostało 27 dzieci, w tym wydatki: 

8 833 

• finansowane z dotacji z budżetu państwa, 5 300 

• finansowane z środków gminy. 3 533 

Świadczenie na zakup żywności, tą formą pomocy objętych 

zostało 61 rodzin. W całej kwocie zawarte są wydatki: 

83 667 



 

• finansowane z dotacji z budżetu państwa, 50 200 

• finansowane z środków gminy. 33 467 

Prace społecznie-użyteczne 12 029 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia 

socjalny), tą formą pomocy objętych zostało 38 uczniów, w tym 

wydatki: 

34 819 

• finansowane z dotacja z budżetu państwa, 21 382 

• finansowane z środków gminy. 13 437 

Dodatki mieszkaniowe, tą formą pomocy objętych zostało 6 

rodzin. 

 

5 873 

1.2.  Składka na ubezpieczenie zdrowotne 

Łączna kwota wypłaconych składek wyniosła 7 236 zł. 

1.3.  Pobyt w schroniskach, noclegowniach i Domach Pomocy Społecznej 

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego zadania wynosi: 382 873 zł.  

1.4.  Sprawienie pogrzebu 

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego wydatku wynosi 0 zł. 

1.5.  Wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych 

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego zadania wynosi:                                           

598 652 zł. Usługi przyznawane są osobom, które z powodu wieku lub choroby wymagają 

opieki innych osób, a są jej pozbawione. Z tej formy pomocy korzystało w 2016r. 72 osoby. 

Łącznie świadczono pomoc przez 21562 godziny. 

1.6.  Wychowanie w trzeźwości 

W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016 wydatkowano 122 662 zł.  



 

Na kwotę 122 662 zł składają się wydatki, w szczególności: 

Rodzaj wydatku  Kwota 

Prowadzenie świetlic wiejskich, zajęć sportowych, w tym: 

• zajęcia na świetlicach 

• zajęcia sportowych 

37 908 

Zakupy, w tym: 

• zakup sprzętu sportowego 

• zakup materiałów biurowych, gier, materiałów do zajęć, 

nagród 

• zakupy na organizację innych festynów i pikników  

• zakupy na organizację pikniku „Bawmy się razem”  

• materiały do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 

• pozostałe 

42 528 

Pozostałe usługi, w tym: 

• aktualizacja alkosensora 

• usługi transportowe 

• usługi pocztowe  

• organizacja warsztatów i spektakli profilaktycznych 

• badanie przez biegłego sądowego 

• zwrot kosztów dojazdu na terapię 

21 218 

Szkolenia i delegacje pracowników 744 

Opłaty sądowe  120 

Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych – odbyło się 12 posiedzeń komisji,  

w skład, której wchodzi 3 członków. 

7 824 

Prowadzenie punktu konsultacyjnego  12 320 

 

1.7. Przeciwdziałanie narkomanii 



 

W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii wydatkowano 2 992 zł.  z tego: 

  zakup materiałów: 492,00zł. 

  usługi:  2500,00zł. 

 

1.8.  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

W ramach działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

w tym obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego, wydatkowano kwotę 

3 634 zł. z tego: 

Zakup materiałów: 1332zł. 

Usługi:                   1200zł. 

Delegacje:                 102zł. 

Szkolenia:               1000zł.      

 

1.9.  Piecza zastępcza 

W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę 8 170 zł. 

1.10. Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę 5 819 zł. 

1.11. Zatrudnienie opiekunów dziennych 

W ramach działań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech zatrudniono od 

miesiąca stycznia dwóch opiekunów dziennych. Łączne wydatki na realizację projektu 

wyniosły 58 904 zł, w tym na wynagrodzenia opiekunów kwota 57 704 zł. 

2. KOSZTY UTRZYMANIA O ŚRODKA 

Łączna kwota wydatków poniesionych na utrzymanie ośrodka z środków własnych  

wynosi:  672 180 zł. 



 

2.1.  Koszty związane z realizacją zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynoszą: 105 833 zł. 

2.2.  Pozostałe koszty utrzymania ośrodka  

Wydatki na płace i świadczenia dla pracowników MOPS oraz wydatki poniesione  

na utrzymanie ośrodka wynoszą: 566 347 zł. Do kwoty tej nie zaliczono wydatków 

związanych z realizacją zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów oraz wydatków związanych ze świadczeniem usług 

opiekuńczych. 



 

 

III.  INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIE Ń 31.12.2016 

ROKU 

 

1. W ewidencji księgowej jednostki wartość środków trwałych wynosi brutto 6 950 zł 

(umorzone w kwocie 5 038,75 zł). 

W tym: 

 

Grupa Rodzaj Nazwa Wartość brutto 

4  Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 6.950,00 

 491 Zespoły komputerowe 6.950,00 

  OGÓŁEM 6.950,00 

 

2. Wartości niematerialne i prawne brutto  28 075,33 zł (umorzone w 100%). 

3. Wyposażenie (pozostałe środki trwałe) brutto 115 581,64 zł (umorzone w 100%). 

W tym: 

 

Grupa Rodzaj Nazwa Wartość brutto 

8  
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, 

gdzie indziej niesklasyfikowane 
115 581,64 

 808 
Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i 

wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 
115 581,64 

  OGÓŁEM 115 581,64 

    

4. Zakupiono środki trwałe na łączną kwotę 14 385 zł 

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono sprzęt sportowy, w tym  

• WYCISKANIE SIEDZĄC + PYLON + WYCIĄG GÓRNY + PYLON 
+ORBITREK  

• ROWER WOLNOSTOJĄCY 

Opisane środki trwałe zostały przekazane do Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie oraz 
Gminie Prószków- Radzie Sołedzkiej w Zimnicach W. w dniu 20.12.2016r. 



 

 

IV.INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIE Ń 31.12.2016 

ROKU 

 

Zaawansowanie przyjętych do realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco: 

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

1. Wydatki bieżące: 

1.1.  Umowa o świadczenie usług teleopieki domowej – zadanie MOPS 

w   Prószkowie. 

Okres realizacji od 01.11.2014 do 31.12.2016r. 

Limit na 2017 wynosi 9 004 zł. 

Limit na 2016 wynosi 8 856 zł. 

Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 31.12.2016r. wynosi 8 856zł. 

V. PRACA SOCJALNA W  2016r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał  pomocy 

w formie pracy socjalnej, która polegała m.in. na: 

-   monitorowaniu sytuacji osób i rodzin objętych pomocą, 

- motywowaniu do aktywnego poszukiwania pracy, przedstawianie ofert pracy z 

Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu i innych, 

- doradztwie zawodowym, psychologicznym, socjalnym i innym, 

- kierowaniu osób korzystających z pomocy społecznej do prac społecznie- użytecznych,  

- kierowaniu osób do punktu nieodpłatnej  pomocy prawnej w Prószkowie, 

- motywowaniu do podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej (wizyty w 

miejscu zamieszkania, rozmowy motywująco-wspierające), 

- poradnictwie, pomocy np. w sprawach dotyczących  załatwiania spraw dotyczących: 

separacji, rozwodów, alimentów, leczenia odwykowego,  

- współpracy ze schroniskiem dla bezdomnych w celu ustalenia pomocy dla umieszczonych 

tam osób – pomocy w załatwianiu formalności związanych z uzyskaniem orzeczenia o 

niepełnosprawności oraz prawa do zasiłku stałego, 



 

- kierowaniu i udzielaniu pomocy w dopełnieniu formalności /kompletowanie 

dokumentów/celem uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności i innych, 

- pozyskiwaniu miejsc w domach pomocy społecznej oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych, 

hospicjach, schroniskach, noclegowniach dla osób wymagających umieszczenia w tych 

placówkach, 

- pomocy w otrzymywaniu dofinansowania ze środków PEFRON na leki, pampersy, sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze,  

– monitorowano sytuację rodzin, którym udzielana jest na bieżąco pomoc szczególnie rodzin 

niezaradnych życiowo, wielodzietnych, niepełnych, 

- pomoc w redagowaniu pism związanych z np. uzyskaniem ulg w opłatach, wydawanie 

zaświadczeń w celu uzyskania ulg w opłatach, odwołaniami od orzeczeń powiatowego 

zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, ZUS. 

VI.  POMOC  RODZINOM. 

Do inicjatywy pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Prószkowie  mającej na celu min. wzrost świadomości społecznej,  pomoc osobą 

najuboższym  należało m.in.: W  2016r.: 

- W okresie zimowym pracownicy socjalni na bieżąco monitorowali sytuację osób 

samotnych, schorowanych celem sprawdzenia czy osoby te mają zaspokojone podstawowe 

potrzeby / min. opał /. W celu dotarcia do jak najszerszego kręgu potrzebujących zwrócono 

się do sołtysów jak również umieszczono na stronie internetowej, lokalnej prasie oraz 

tablicach wiejskich ogłoszenie-apel o możliwości pomocy ze strony Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej,   . 

- z okazji świąt wielkanocnych pracownicy pozyskali sponsorów i przygotowali upominki 

dla osób starszych, korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych, 

- podejmowano  działania mającą na celu pomoc najbardziej potrzebującym pod nazwą  

,, Drugie życie rzeczy” w których  Ośrodek pośredniczy w przekazywaniu mebli, odzieży, 

sprawnego  sprzętu gospodarstwa domowego między mieszkańcami gminy, 



 

- Organizowano wspólnie z placówkami oświatowymi na terenie Gminy  warsztaty i 

spektakle  profilaktyczne dla dzieci i  młodzieży, których celem było pokazanie młodym 

ludziom właściwej drogi bez używek i przemocy, 

- udział w ogólnopolskiej kampanii ,, Zachowaj trzeźwy umysł” 

-wydano 75 Karty Dużej Rodziny uprawniające do zniżek oferowanych przez podmioty 

publiczne i niepubliczne. 

- przeprowadzono ankiety dotyczące świadomości mieszkańców w zakresie zjawiska 

przemocy oraz zachowań agresywnych wśród dorosłych mieszkańców gminy Prószków. 

W 2016r. wpłynęło  19 formularzy ,, Niebieskich kart” dotyczących podejrzenia przemocy w 

/15 rodzin / z czego  4 formularze dotyczyły tych samych rodzin /4 rodziny/. Karty te zostały 

założone przez:   12- policja,  1- oświata,  6- MOPS. 

W sprawach dotyczących przemocy w rodzinie współpracowano  z sołtysami oraz  szeregiem  

instytucji zajmujących się tym problemem. 

Odbyły  się 4 posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego oraz  154 posiedzenia grup 

roboczych. Ogólnie procedurą objęto 69 osób w tym:   Dorośli: 53, dzieci ; 16. 

- W celu wspierania rodziny na terenie gminy działa punkt pomocy psychologicznej. 

Zgłaszają się do niego osoby w związku z problemami min. rodzinnymi, konfliktami, 

uzależnieniami, kryzysami małżeńskimi, problemami opiekuńczo- wychowawczymi,  

trudnościami psychologicznymi oraz innymi.  

- W ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego informowano osoby dotknięte przemocą oraz 

sprawców przemocy  o miejscach gdzie można uzyskać pomoc oraz motywowano do zmiany 

Rodzinie. 

 Ważnym elementem systemu wspierania rodziny jest działanie Zespołu interdyscyplinarnego i grup 

roboczych, który stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Praca 

zespołu jest oparta na systemowej współpracy instytucji oraz wielopłaszczyznowym podejściu do 

problemu przemocy. W skład zespołu wchodzą specjaliści z różnych instytucji, łączą swoją wiedzę 

oraz umiejętności , podejmują  współpracę w celu przeciwdziałania zjawisku przemocy. 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Prószkowie realizował te zadania min. poprzez   procedurę ,,Niebieskich Kart”. 

W 2016r. wpłynęło 19 formularzy Niebieskich kart dotyczących podejrzenia przemocy w rodzinie 



 

zachowań. Przekazywano ulotki oraz  informatory dotyczące przemocy. Występowano do 

szkół i przedszkoli o udzielenie informacji dotyczącej dzieci z rodzin dotkniętych przemocą i 

objęcie ich pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Zorganizowano szkolenie z psychologiem 

dla osób zajmujących się problemem przemocy dotyczące zachowań agresywnych oraz 

umiejętności rozwiązywania konfliktów. W szkołach na terenie gminy przez cały rok 

odbywały się zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, warsztaty oraz spektakle których celem było 

przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym, promowanie zachowań bezpiecznych oraz 

alternatywnych dla agresji i przemocy. W 5 rodzinach kierowano  pisma do Sądu Rodzinnego 

o wgląd w sytuacje rodziny.  Działania podejmowane były również przez  Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

-W związku z obserwowaną u wielu osób korzystających z wsparcia pomocy społecznej  

biernością pod względem działań prowadzących do aktywności zawodowej    działa ,, Klub 

Pracy” w którym pracownicy socjalni pozyskują aktualne oferty pracy, rozmawiają z 

podopiecznymi korzystającymi z pomocy z powodu bezrobocia, motywują do podjęcia 

działań zmierzających do zmiany sytuacji osobistej, 

-  rozprowadzano plakaty, ulotki oraz broszury informacyjne z zakresu uzależnień oraz 

przeciwdziałania agresji i przemocy, 

- Przystąpiono do  działań w celu  realizacji pomocy żywnościowej w  ramach programu 

operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego 

Funduszu Pomocy najbardziej Potrzebującym FEAD.  Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 

program jest realizowany od sierpnia 2016.  Wsparcie zgodnie z programem  trafiało do osób 

i rodzin które spełniają przesłanki wynikające z art. 7 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy 

społecznej a więc znajdujące się w trudnej sytuacji np. z powodu bezrobocia, choroby, 

niepełnosprawności.  Drugim warunkiem kwalifikowania do tego rodzaju pomocy było  

osiągnięcie dochodu nieprzekraczającego 150% kryterium obowiązującego w pomocy 

społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kwalifikuje osoby do tego rodzaju pomocy. 

- w maju wspólnie z OKIS oraz szkołą podstawowa w Prószkowie celem promocji 

zdrowia, życia wolego od uzależnień i przemocy zorganizowano festyn rodzinny pod nazwą  

,, Mamo, tato poćwicz ze mną”. Zwrócono uwagę na zdrowe odżywianie oraz   aktywny ruch 

na świeżym powietrzu, zagospodarowania dzieciom czasu wolnego od uzależnień oraz agresji 

rówieśniczej. Podczas pikniku rozprowadzano ulotki informacyjne, 



 

-  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie realizuje rządowy program 

wspierania rodzin wielodzietnych i prowadzi postępowania związane z Kartą Dużej Rodziny, 

-  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Specjalnej Strefy Demograficznej  

przyjmuje wnioski i wydaje Opolską Kartę Rodziny i Seniora , 

- MOPS w Prószkowie w celu szybkiej i skutecznej interwencji wezwanych służb 

rozprowadza tz. Kopertę życia , 

- w sierpniu 2016r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie zorganizował dla 

dzieci i ich rodziców piknik kończący wakacje. Psycholog przeprowadził dla rodziców    

wykład na temat uzależnień oraz  wychowania dzieci bez przemocy. Podczas spotkania 

umożliwiono również kontakt z zaproszonym dzielnicowym który rozmawiał  na temat 

bezpieczeństwa, 

- Wspólnie z dzielnicowymi z terenu Gminy podjęto działania zmierzające do zwiększenia 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły.  Zakupiono artykuły odblaskowe 

które w znacznym stopniu zwiększą ich  widoczność podczas poruszania się na drodze, 

-  Miejski Ośrodek umieszczał w lokalnej prasie oraz stronie internetowej, informacje 

dotyczące działań w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego dotyczące przemocy, 

- podjęto inicjatywę o organizacji   wspólnie z przedstawicielem oświaty tz. Niebieskich 

spotkań dla rodziców dotyczące radzenia sobie z różnymi sytuacjami rodzinnymi, 

wychowawczymi i szkolnymi, 

- zorganizowano koncert profilaktyczny dla młodzieży gimnazjalnej prowadzony przez 

znanego aktora. Prowadzący zaprezentował cenną prelekcje dotycząca wartości życia 

codziennego, pułapek świata celebrytów oraz zgubnego życia z używkami, 

- Zorganizowano szkolenie dla wszystkich pracowników Ośrodka, przedstawicieli oświaty, 

służby zdrowia, realizujących zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

zakresie realizacji procedury Niebieskiej Karty, 

- pracownicy socjalni wzięli udział w programie organizowanym przez Komendę Miejską 

Policji w Opolu wspólnie z policją Holenderską pod nazwą ,, Twoje bezpieczeństwo nasza 

sprawa” dotyczące stosowania przemocy wobec osób wyjeżdżających za pracą, 



 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez wyposażenie podopiecznych w aparaty 

telefoniczne z osobistym nadajnikiem umożliwia całodobowy dostęp do centrum usług 

telefonicznego reagowania osób objętych tą forma pomocy, 

- wspólnie z fundacją KTOTO podjęto inicjatywę zorganizowania bezpłatnego 

seminarium poświęconego chorobie Alzheimera, chorobom demencyjnym, radzenia sobie z 

chorobą oraz sprawowania opieki, 

- w grudniu dla podopiecznych Ośrodka zorganizowano świąteczne spotkanie z 

Mikołajem na które zaproszono około 100 osób,    

-  dla podopiecznych Ośrodka korzystających z usług opiekuńczych przygotowano drobne 

upominki świąteczne które wraz z kartkami zrobionymi przez dzieci uczestniczące w 

zajęciach organizowanych w świetlicach wiejskich wręczono podopiecznym,   

       - Pracownicy Ośrodka w celu poprawy jakości swojej pracy uczestniczą w szeregu 

spotkań informacyjnych, konferencjach oraz w szkoleniach dot. min. realizowanych ustaw, 

kontaktu z klientem pomocy społecznej, wypalenia zawodowego, uzależnień i przemocy. 

Ośrodek Pomocy celem uskutecznienia swych działań  na bieżąco  współpracuje w 

szczególności ze szkołami, Policją, Stacją Caritas, Regionalnym Ośrodkiem Polityki 

Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,  

Ośrodkami Zdrowia, sądami, kuratorami, sołtysami, schroniskiem dla bezdomnych w 

Bielicach,  Noclegownią w Opolu oraz Zakładami Opiekuńczo-Leczniczymi. 

 

   Kierownik MOPS 

Małgorzata Chrynus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                      Rada Miejska 

     w Prószkowie 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ 

Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY  ZA 2016 R. 

 

Zgodnie z art.179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej w terminie do 31 marca każdego roku Burmistrz składa 

Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 

oraz przedstawia potrzeby w tym zakresie. 

W związku z powyższym przedkładam sprawozdanie za 2016r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej która nakłada na jednostki samorządu terytorialnego określone zadania ale 

również wskazuje całokształt zadań  administracji publicznej z zakresu wspierania rodziny. 

Uchwałą Nr XLV/365/2014  z dnia 13 listopada 2014r. Rada Miejska  w Prószkowie przyjęła 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017  określając w nim cele do realizacji 

które wpisują się w zapisy ustawy. Ustawa nałożyła obowiązek wspierania rodzin 

przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze jak również organizacji pieczy 

zastępczej. 

 Jednym z ogniw systemu wsparcia rodziny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

W 2016r. świadczeniami pomocy społecznej objęto 155 rodzin w tym 33 rodziny z 

dziećmi ( 146 osób w rodzinach). 

 Poniższe tabele zawierają liczbę wydanych decyzji z zakresu świadczeń 

realizowanych przez MOPS, typy rodzin oraz najczęściej występujące problemy z jakimi 

borykają się mieszkańcy gminy:   

Liczba wydanych decyzji w 2016r.                   

 

 

 

 

 

Liczba 
wydanych 
decyzji w 

roku 

pomoc 
społeczna 

Świadczenia 
rodzinne 
fundusz 
aliment. 

Świadczenie 
wychowawcze 

dodatki 
mieszkaniowe 

stypendia  

socjalne 

       2011 480 500            - 16 25 
       2012 640 438            -   8 22 
       2013 624 517            -   9 31 
       2014 650 513            -   9 30 
       2015 740 409            -   5 28 
       2016 668 470 

 

573 

 

  7 20 



 

         Typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2016r. 

Wyszczególnienie Liczba rodzin 
Ogółem Liczba osób w rodzinach 

RODZINY 
OGÓŁEM 

 

155 305 

Rodziny z dziećmi  
w tym rodziny 
wielodzietne 

                      33 

                      12 

146 

                         71 

rodziny niepełne 

 

11  39 

rodziny emerytów i 
rencistów 

81                         116 

 

        Główne  powody przyznania pomocy w 2016r. 

Powód trudnej sytuacji Liczba rodzin ogółem Liczba osób w rodzinach 
ubóstwo 

 

22 31 

potrzeba ochrony macierz. 12 68 
Bezrobocie                56 

 

140 

Bezdomność 5 

 

  5 

Niepełnosprawność 57 11                    118 
długotrwała lub ciężka choroba 96 157 

    bezradność w sprawach 
opiekuń-wychow. 

7   24 

 
 
 
 



 

Rodziny korzystały min. z następujących form pomocy: 

Zasiłki celowe:  liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie: 57 

 W ramach tego świadczenia wypłacono  kwotę:  45825,00zł. 

Zasiłki okresowe:  liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie: 30 

 W ramach tego świadczenia wypłacono kwotę:  82056,56zł. 

Świadczenie pieniężne na zakup żywności: liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie: 61 

W ramach tego świadczenia wypłacono kwotę:   83666,70zł. 

Posiłki : liczba osób korzystających z posiłków wynosiła: 27 koszt posiłków: 8833,30zł. 

Stypendia szkolne:  W 2016r.wydano: 20 decyzji. W ramach tego świadczenia w 2016r. 

wypłacono:34818,72zł. 

Program operacyjny pomoc żywnościowa w ramach programu FEAD – wydano skierowania 

uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych  dla  133 

osób.  

W 2016r. przystąpiono do  działań w celu  realizacji pomocy żywnościowej w  ramach programu 

operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu 

Pomocy najbardziej Potrzebującym FEAD.  Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa program jest 

realizowany od sierpnia 2016.  Wsparcie zgodnie z programem trafia do osób i rodzin które spełniają 

przesłanki wynikające z art. 7 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej a więc znajdujące się w 

trudnej sytuacji np. z powodu bezrobocia, choroby, niepełnosprawności.  Drugim warunkiem 

kwalifikowania do tego rodzaju pomocy było osiągnięcie dochodu nieprzekraczającego 150% 

kryterium obowiązującego w pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kwalifikuje 

rodziny  do tego rodzaju pomocy i w 2016r. tą pomocą objęto 50 rodzin tj. 133 osoby. 

W 2016r. wydano 75 Karty Dużej Rodziny uprawniające do zniżek oferowanych przez podmioty 

publiczne i niepubliczne.  

       Innym ważnym elementem systemu wspierania rodziny jest działanie Zespołu 

interdyscyplinarnego i grup roboczych, który stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Praca zespołu jest oparta na systemowej współpracy instytucji oraz 

wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy. W skład zespołu wchodzą specjaliści z 

różnych instytucji, łączą swoją wiedzę oraz umiejętności , podejmują  współpracę w celu 

przeciwdziałania zjawisku przemocy. 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Prószkowie realizował te zadania min. poprzez   procedurę ,,Niebieskich Kart”.  



 

W 2016r. wpłynęło  19 formularzy ,, Niebieskich kart” dotyczących podejrzenia 

przemocy w rodzinie / 15 rodzin / z czego  4 formularze dotyczyły tych samych rodzin /4 

rodziny/. Karty te zostały założone przez:   12- policja,  1- oświata,  6- MOPS. 

W sprawach dotyczących przemocy w rodzinie współpracowano  z sołtysami oraz  

szeregiem  instytucji zajmujących się tym problemem. 

Odbyły  się 4 posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego oraz  154 posiedzenia grup 

roboczych. Ogólnie procedurą objęto 69 osób w tym:   Dorośli: 53, dzieci ; 16. 

W celu wspierania rodziny na terenie gminy działa punkt pomocy psychologicznej. Zgłaszają 

się do niego osoby w związku z problemami min. rodzinnymi, konfliktami, uzależnieniami, 

kryzysami małżeńskimi, problemami opiekuńczo- wychowawczymi,  trudnościami 

psychologicznymi oraz innymi.  

W ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego informowano osoby dotknięte przemocą oraz 

sprawców przemocy  o miejscach gdzie można uzyskać pomoc oraz motywowano do zmiany 

zachowań. Przekazywano ulotki oraz  informatory dotyczące przemocy. Występowano do 

szkół i przedszkoli o udzielenie informacji dotyczącej dzieci z rodzin dotkniętych przemocą i 

objęcie ich pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Zorganizowano szkolenie z psychologiem 

dla osób zajmujących się problemem przemocy dotyczące zachowań agresywnych oraz 

umiejętności rozwiązywania konfliktów. W szkołach na terenie gminy przez cały rok 

odbywały się zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, warsztaty oraz spektakle których celem było 

przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym, promowanie zachowań bezpiecznych oraz 

alternatywnych dla agresji i przemocy.          

W  5 rodzinach kierowano  pisma do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuacje rodziny.  

Działania podejmowane były również przez  Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

Poza wypłatą świadczeń z pomocy społecznej, zasiłkami rodzinnymi wraz z 

dodatkami, zasiłkami pielęgnacyjnymi, świadczeniami pielęgnacyjnymi, świadczeniami z 

funduszu alimentacyjnego, jednym z głównych zadań jest wykonywanie pracy socjalnej. 

Praca socjalna dotyczy niemal każdej rodziny zgłaszającej się po pomoc . Polega na dotarciu 

do świadomości klienta, że pracownik socjalny chce i może pomóc pod warunkiem że on sam 

zaangażuje się w proces zmian. Pracownicy wpływają na zmianę życia indywidualnych osób 

czy rodzin,  służą pomocą w rozwiązywaniu osobistych problemów. Praca socjalna jest 

ukierunkowana na przywrócenie utraconej lub ograniczonej zdolności samodzielnego 

funkcjonowania osoby lub rodziny.  To takie działanie, które ma ułatwić adaptacje w 



 

zmieniających się warunkach życia. Jej ostatecznym celem jest umożliwienie osobom i 

rodzinom kierowania własnym postępowaniem oraz zdobycie niezależności. 

Uchwałą Nr XLV/365/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014r. przyjęto 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 w którym określono główne cele i 

zadania do realizacji. Działania te wpisują się w zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ta nakłada obowiązek wspierania 

rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz 

organizacji pieczy zastępczej na jednostki samorządu terytorialnego. Reguluje kwestie 

związane z pomocą dziecku i rodzinie przez państwo i samorząd. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje założenia gminnego programu wspierania 

rodziny poprzez współpracę z instytucjami pomagającymi rodzinie, gdyż tylko działania 

mające charakter ciągły, odbywające  się we wszystkich środowiskach wychowawczych mają 

sens. 

Zadania w zakresie wspierania rodziny  jednostki samorządu terytorialnego oraz 

organy  administracji rządowej realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem 

lokalnym, sądami, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz 

organizacjami społecznymi. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczej to zespół planowanych działań mających na celu 

przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji, natomiast system pieczy 

zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i 

wychowania dzieciom w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez 

rodziców.  Stosując ustawę należy mieć na względzie min.  prawo dziecka do: wychowania w 

rodzinie a w razie konieczności wychowywania dziecka poza rodziną,  do opieki i 

wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka, 

powrotu do rodziny, utrzymywania kontaktów z rodzicami, stabilnego środowiska 

wychowawczego, kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań, przekonań oraz zabawy i 

wypoczynku. 

Ustawa koncentruje się wokół dobra dzieci, kładzie nacisk na wzmocnienie roli 

rodziny poprzez pracę z rodziną, pomoc rodzinie a dopiero w dalszej kolejności gdy te 

działania nie skutkują, wprowadza system pieczy zastępczej.  

Działania podejmowane przez samorząd skupiają się na skoncentrowaniu służb społecznych 

na działaniach profilaktycznych i pomocowych. 



 

Zgodnie z artykułem 191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu 

dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem 

go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

-10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej, -30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w drugim roku pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej,-50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w trzecim 

roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

 W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo ośrodku interwencyjnym gmina 

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym, 

30% w drugim i 50%  w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Gmina w 2016 roku  poniosła koszty związane  z umieszczeniem dzieci w rodzinie 

zastępczej w wysokości 8170,00zł. oraz placówce opiekuńczo- wychowawczej  w wysokości 

5819,19zł. Łącznie 13989,19zł. 

Wspieranie rodziny  jest prowadzone za zgodą rodziny oraz z jej aktywnym udziałem 

z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. 

W przypadku gdy Ośrodek Pomocy Społecznej poweźmie informacje o rodzinie 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej przyznaje 

asystenta rodziny. W 2016r. nie przydzielono pomocy w postaci asystenta rodziny. Rodziny 

przeżywające trudności objęte są zwiększonym wsparciem i monitoringiem prowadzonym 

przez pracownika socjalnego.  

Na podstawie art. 8 w/w ustawy rodzinie przeżywającej trudności  wójt zapewnia 

wsparcie, które polega w szczególności na analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego 

oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, podniesieniu 

świadomości w zakresie funkcjonowania rodziny, pomocy w integracji rodziny, 

przeciwdziałaniu marginalizacji rodziny. 

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie: konsultacji i poradnictwa,   

pomocy prawnej, pomocy finansowej, organizowania dla rodzin spotkań mających na celu 

wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji . 

 



 

Pracownicy socjalni udzielają pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej 

 w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Udzielają pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych  

 i wychowawczych. Praca socjalna polegała głównie na monitorowaniu sytuacji rodzin, 

motywowaniu do podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej / wizyty w 

miejscu zamieszkania, rozmowy motywująco-wspierające/, poradnictwie prawnym, 

dopełnianiu formalności przy kompletowaniu dokumentów np. celem uzyskania orzeczenia 

lekarskiego, pomoc w pisaniu pism.  

W związku z obserwowaną u wielu osób korzystających z wsparcia pomocy społecznej  

biernością pod względem działań prowadzących do aktywności zawodowej    działa ,, Klub 

Pracy” w którym pracownicy socjalni pozyskują aktualne oferty pracy, rozmawiają z 

podopiecznymi korzystającymi z pomocy z powodu bezrobocia, motywują do podjęcia 

działań zmierzających do zmiany sytuacji osobistej. W celu pomocy rodzinom, Ośrodek 

pośredniczy w przekazywaniu mebli, odzieży, sprawnego sprzętu gospodarstwa domowego. 

W celu szybkiej i skutecznej interwencji Ośrodek rozprowadza tz. Koperty życia. 

Ogromną role w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

odgrywa profilaktyka i edukacja. 

Organizowano  spotkania z rodzicami promujące zdrowie oraz aktywny wypoczynek 

na świeżym powietrzu wspierając w ten sposób rolę rodziny w prawidłowym wypełnianiu jej 

funkcji. Wspólnie z OKIS oraz szkołą podstawowa zorganizowano piknik promujący zdrowie 

pn. mamo tato poćwicz ze mną. Zwrócono uwagę na zdrowe odżywianie oraz aktywny ruch 

na świeżym powietrzu W sierpniu zorganizowano piknik kończący wakacje. Z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom, dla rodziców, specjalista ds. uzależnień przeprowadził 

warsztat, uświadamiając oraz wskazując  w ten sposób, na co powinni zwracać uwagę, oraz  

jak rozmawiać z dziećmi chroniąc je w ten sposób przez uzależnieniami, dzielnicowy 

natomiast podczas spotkania rozmawiał z rodzicami i dziećmi na temat bezpieczeństwa. 

Profilaktyka prowadzona jest w świetlicach wiejskich, placówkach oświatowych 

 oraz ośrodku kultury promując aktywny i zdrowy styl życia, jednocześnie zagospodarowując 

czas wolny. Zatrudnione tam osoby zapewniają wsparcie w pokonywaniu trudności 

szkolnych, kryzysach rówieśniczych oraz organizują czas wolny w formie zajęć 

pozalekcyjnych, sportowych, twórczych rozwijających zainteresowania i pasje. 

Systematycznie monitorowano sytuację rodzin niezaradnych życiowo, wielodzietnych 

oraz niepełnych zagrożonych kryzysem.  



 

Pracownicy socjalni w celu poprawy jakości swojej pracy uczestniczą w szkoleniach, 

konferencjach i spotkaniach informacyjnych.  

          Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie celem uskutecznienia swych 

działań  na bieżąco  współpracuje w szczególności ze szkołami, Policją, Stacją Caritas, 

Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, WUP, PUP, Ośrodkami Zdrowia, sądami, kuratorami, 

sołtysami, schroniskiem dla bezdomnych w Bielicach,  Noclegownią w Opolu oraz Zakładami 

Opiekuńczo-Leczniczymi. 

 Realizatorzy i partnerzy Gminnego programu Wspierania Rodziny starają się poprawić 

sytuacje rodzin i dzieci poprzez systematyczną prace na rzecz  rodziny, ograniczanie patologii 

społecznych, minimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu 

wsparcia rodziny. 

      Efektem podejmowanych działań powinno być polepszenie sytuacji dziecka i rodziny,  

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa , ograniczenie patologii społecznych. 

Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie warunków dla poprawy jakości 

życia rodzin i dzieci. Należy położyć główny nacisk na utrzymanie dzieci w ich naturalnym 

środowisku, wzmocnić działania profilaktyczne, doskonalić metody pracy z rodziną, 

współpracować z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny a jeżeli  

z analizy sytuacji w rodzinie wyniknie konieczność wsparcia rodziny poprzez przyznanie 

asystenta- zatrudnienie asystenta rodziny którego zadaniem byłoby wzmocnienie roli rodziny 

poprzez prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy. 

Wskazane jest podejmowanie działań profilaktycznych i wspomagających.  

 Przedstawione w sprawozdaniu zadania będą w roku 2017 kontynuowane i w  ramach 

potrzeb modyfikowane. 

Osiągniecie efektów możliwe będzie dzięki interdyscyplinarnym działaniom wszystkich 

służb i organizacji działających na rzecz rodziny bowiem tylko takie działania stanowić będą 

kompleksowe wsparcie. 

 

   Kierownik MOPS 

Małgorzata Chrynus 

 

 

 

 


