
RO.0002.29.2017.ORM                          Prószków, 21.06.2017 r. 

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 
Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie 

ul. Daszyńskiego 6 
29 czerwiec 2017 r., godz. 9.00 

 

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

1) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej (druk nr 264), 
2) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie oraz restauratorskie przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Prószków (druk nr 265), 
3) przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków-Pomologia” 

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki –Prószków Pomologia” (druk nr 
266), 

4) uchylenia uchwały nr XXVI/201/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 
r. dotyczącej ustalania stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów (druk nr 267), 

5) nadania nazwy drodze wewnętrznej (druk nr 268), 
6) zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017 (druk nr 269), 
7) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Boguszycach (druk nr 270), 
8) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (druk 

nr 271). 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 272). 
6. Pismo z dnia 10 kwietnia 2017 r. radnego Lucjana Dzumla w sprawie wyrażenia zgody  

na przyjęcie przez gminę Prószków w nieodpłatną dzierżawę budynku starej szkoły w 
Chrząszczycach. 

7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami  
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie 
Gminy Prószków na rok 2016. 

8. Pismo z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia gminy Prószków do Związku Miast  
 Polskich.  
9. Decyzja znak: WI.7062.11.6.2016.MR z dnia 29 marca 2017 r. Wojewódzkiego Inspektora  
        Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie nałożenia na Gminę Prószków kary pieniężnej   
        oraz z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zawieszenia tej kary.   
10. Przyjęcie zbiorczej informacji o rozpatrzonych petycjach wniesionych do Rady Miejskiej 
 w Prószkowie w roku 2016.  
11. Prezentacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie na temat  
 pracy oczyszczalni ścieków w Prószkowie. 
12. Dyskusja i wolne wnioski.  
13. Zakończenie obrad.   

 

 

 



RO.0006.234.2017.ORM                         Druk nr 264 

                                                    Projekt z dnia 21.06.2017 r. 

 

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

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

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej  

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., 
poz.446 ze zm.), § 29 ust. 1 pkt. a) 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 (Dz.Urz. Woj. 
Opolskiego z 2016 r., poz. 930 t.j.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie 
ustalenia składu Komisji Rewizyjnej zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie: 

„Powołuje się w skład Komisji Rewizyjnej Radnych: 

1) Lucjan Dzumla; 

2) Barbara Moczko - Niestrój; 

3) ....” 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały wskazanej w § 1 pozostają bez zmian. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

W związku ze złożoną przez radnego Krystiana Janikula w dniu 21 czerwca 2017 r. rezygnacją 
z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie, koniecznym jest wybranie 
nowego członka tej Komisji. W związku z tym, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym oraz zapisami statutu gminy Prószków jest to wyłączna 
kompetencja organu stanowiącego - Rady Miejskiej, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

          Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

             Burmistrz 

            Róża Malik 

           

 

             Burmistrz 

            Róża Malik 



RO.0006.235.2017.ORM                         Druk nr 265 

                                                    Projekt z dnia 21.06.2017 r. 

 

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

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

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Prószków 

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 ze zm.) oraz art. 77 pkt. 7 i art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) w związku z § 5 ust. 2 
uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie nr XXXIV/295/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze gminy Prószków 
(Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2009 r., nr 90, poz. 1310 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1.  

1. Przyznaje się w roku budżetowym 2017 dotację w kwocie 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 
tysięcy 0/100 złotych) dla parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Boguszycach, mającej swą 
siedzibę przy ul. Jana Pawła II na dofinansowanie prac konserwatorskich oraz restauratorskich 
w kościele pw. Św. Trójcy w  Boguszycach, wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego 
pod numerem 209/2013 z dnia 29.10.2013 r.    

2. Dotacja zostaje przyznana na dofinansowanie prac konserwatorskich oraz restauratorskich 
obejmujących: 

1) Konserwację i restaurację płaskorzeźby - Ogrójec, usytuowanej przy elewacji południowej 
kościoła wraz z rekonstrukcją historycznej polichromii płaskorzeźby. 

2) Konserwację i restaurację portalu wejścia głównego wraz z rekonstrukcją historycznej polichromii 
portalu. 

3) Konserwację i restaurację głównych drzwi wejściowych w kościele. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

             Burmistrz 

            Róża Malik 



 

Uzasadnienie 

Postanowienia Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie nr XXXIV/295/2009 z dnia 16 września 
2009 r. określają udzielanie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Na podstawie tych 
postanowień podmioty mogą składać wnioski o dofinansowanie przedmiotowych prac w terminie 
wyznaczonym przez Burmistrza. 

Wniosek o dofinansowanie zadania publicznego związanego z pracami konserwatorskimi, 
restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
znajdującym się na terenie Gminy Prószków, został złożony przez Parafię Rzymsko – Katolicką 
pw. św. Trójcy w Boguszycach w dniu 22 maja 2017 r. w ramach naboru wniosków 
o dofinansowanie takich prac ogłoszonego w dniu 19 maja 2017 r. 

Wniosek został sporządzony zgodnie z par. 3 przedmiotowej uchwały oraz został przedłożony 
w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 50 000,00 zł. 

Wskazane we wniosku prace polegają na przeprowadzeniu prac konserwatorskich oraz 
restauratorskich w kościele pw. Św. Trójcy w Boguszycach, wpisanym do rejestru zabytków 
województwa opolskiego pod numerem 209/2013 w dniu 29.10.2013 r., w następującym zakresie: 

- konserwacja i restauracja płaskorzeźby - Ogrójec, usytuowanej przy elewacji południowej 
kościoła wraz z rekonstrukcją historycznej polichromii płaskorzeźby, 

- konserwacja i restauracja portalu wejścia głównego wraz z rekonstrukcją historycznej 
polichromii portalu, 

- konserwacja i restauracja głównych drzwi wejściowych w kościele. 

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w pozwoleniach: 

- nr 14/N/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r., 

- nr 171/N/2017 z dnia 9 marca 2017 r. 

wyraził zgodę na przeprowadzenie wskazanych prac. 

Mając na uwadze rangę i stan zachowania obiektu oraz istotną wartość historyczną i znaczenie 
dla dziedzictwa kulturowego oraz potrzebę zapewnienia właściwej ochrony obiektów zabytkowych 
położonych na terenie Gminy Prószków,  podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Burmistrz 

            Róża Malik 



 

RO.0006.236.2017.ORM                         Druk nr 266 

                                                    Projekt z dnia 21.06.2017 r. 

UCHWAŁA Nr 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 

w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków-Pomologia” 

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki –Prószków Pomologia” 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art.18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446)  Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się do realizacji zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków-Pomologia” wzdłuż 

drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki – Prószków Pomologia”. 

§ 2. 

 Szczegółowy zakres i zasady realizacji zadania określać będzie porozumienie zawarte między Gminą 

Prószków i Województwem Opolskim. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

             Zastępca Burmistrza 

                  Anna Wójcik 



UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków-

Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki –Prószków Pomologia” 

 

Gmina Prószków w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach  II naboru do poddziałania 

3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014 – 2020 projektu pod nazwą  

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

przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” w którym, w ramach porozumienia w sprawie realizacji 

wspólnego przedsięwzięcia wykona zadanie pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków-

Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki –Prószków Pomologia” zwróciła się 

o powierzenie realizacji  rzeczonego zadania na które uchwałą nr XXIV/276/2017 z dnia 31 stycznia 

2017r Sejmik Województwa Opolskiego wyraził zgodę. Zadanie zostanie dofinansowane w 85%, 

pozostałe koszty zadania  zostaną pokryte z budżetu gminy. Zadanie będzie zlokalizowane wzdłuż 

drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku długości około 1125mb od ul. Parkowej w Złotnikach do 

przystanku autobusowego  przy „Pomologii” w Prószkowie obejmujące swoim zakresem także 

przebudowę  jezdni, budowę oświetlenia, zatoki autobusowej, przejść dla pieszych oraz odwodnienia. 

Inwestycja  realizowana będzie w formie zaprojektuj i wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno 

Użytkowego. 

Przyjęcie zadania z zakresu właściwości Województwa Opolskiego polegającego na budowie ścieżki 

rowerowej  wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki – Prószków Pomologia” zapewni 

mieszkańcom dostęp do instytucji publicznych zlokalizowanych w m. Prószków oraz dogodny dojazd 

rowerem do przystanku PKS, zwiększy bezpieczeństwo osób korzystających z pasa drogowego oraz 

rozwinie sieć dróg rowerowych w Aglomeracji Opolskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

             Zastępca Burmistrza 

                  Anna Wójcik 



RO.0006.237.2017.ORM                         Druk nr 267 

                                                    Projekt z dnia 21.06.2017 r. 

 

UCHWAŁA NR /…../2017  

RADY MIEJSKIEJ w  PRÓSZKOWIE 

z dnia ……….. 2017 roku  

 

w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/201/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 
2017r.  dotyczącej ustalania stawek opłat za usuniecie drzew lub krzewów  

   

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), art. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1074)   Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Uchyla się uchwałę nr XXVI/201/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017r. w 
sprawie ustalenia stawek opłat za usuniecie drzew lub krzewów 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

 

  

 

 

 

 

          Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

             Zastępca Burmistrza 

                  Anna Wójcik 



UZASADNIENIE 

Rady Miejska w Prószkowie w oparciu o art. 85 ust. 4a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2234, 2249) uchwałą  nr XXVI/201/2017   z dnia 24 
lutego 2017r.  ustaliła stawki opłat za usunięcie poszczególnych gatunków drzew. Ponieważ 
podstawa prawna w/w uchwały została uchylona przez ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o 
zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017 r. poz. 1074), ustalone przez Radę 
Miejską stawki należało uchylić. Nowe stawki opłat będzie regulowało rozporządzenie 
ministra do spraw środowiska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

             Zastępca Burmistrza 

                  Anna Wójcik 



RO.0006.238.2017.ORM                         Druk nr 268 

                                                    Projekt z dnia 21.06.2017 r. 

 

UCHWAŁA Nr…………… 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

                                            
z dnia…………………….. 

 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej  

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1440 z późn. zm.), za pisemną zgodą 

właścicieli terenu,  Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 § 1. 

Nadaje się  drodze wewnętrznej, stanowiącej własność osób prywatnych, położonej w obrębie 

miejscowości Górki działki nr 260/51, 261/51, 262/51, 263/51 z km.3,  nazwę „Wiosenna”. 

§ 2. 

Szczegółowe położenie ulicy wymienionej w  § 1 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

          Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

             Zastępca Burmistrza 

                  Anna Wójcik 



UZASADNIENIE 

    W związku z wnioskiem mieszkańców m. Górki o nadanie nazwy  ulicy, Rada Gminy na podstawie 

art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  może podjąć uchwałę w sprawie 

nadania nazwy drodze wewnętrznej. 

    Podjęcie przedmiotowej uchwały wymaga  pisemnej zgody właścicieli działek  o numerach 

ewidencyjnych 260/51, 261/51, 262/51, 263/51 z km.3 - zgodę taką uzyskano.  

     Z uwagi na to, iż zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego m.  Górki tereny położone 

przy działkach 260/51, 261/51, 262/51, 263/51 z km.3 obręb Górki są terenami przeznaczonymi pod 

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, oraz mieszkaniowe albo zagrodowe z usługami, 

mieszkańcy powinni mieć możliwość uregulowania spraw związanych z meldunkiem oraz nadaniem 

numeru porządkowego dla nieruchomości.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

             Zastępca Burmistrza 

                  Anna Wójcik 



 

 

 

 



RO.0006.239.2017.ORM                         Druk nr 269 

                                                    Projekt z dnia 21.06.2017 r. 

 

 
UCHWAŁA NR  

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 
z dnia 29 czerwca 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, 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: 
 

1) dokonuje się zmian w planie wydatków i przychodów budżetu stanowiącymi odpowiednio 
załączniki 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 oraz w zestawieniu planowanych kwot dotacji stanowiącym załącznik nr 6 
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) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg zadań stanowiącym załącznik nr 7 
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 2 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. 

 
 

 

 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

             Zastępca Burmistrza 

                   Anna Wójcik 



Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z  29 czerwiec 2017  r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków 
na  rok kalendarzowy 2017 

 

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 436.575,00 zł 

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę 30.000,00 zł 

Rozdział 01008 Melioracje wodne o kwotę 30.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.000,00 zł 

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 65.000,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 30.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.000,00 zł 

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 35.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 35.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 35.000,00 zł 

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 30.000,00 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.000,00 zł 

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 134.350,00 

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 84.350,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 84.350,00 zł z tego: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 84.350,00 zł 

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

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000,00 zł 

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 90.025,00 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 33.500,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 33.500,00 zł z tego: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 33.500,00 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 30.025,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.025,00 zł z tego: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.025,00 zł 

Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 4.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł z tego: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 2.500,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.500,00 zł z tego: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.500,00 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł 



Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3  
o kwotę 20.000,00 zł 

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę 7.000,00 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 7.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.000,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 80.200,00 

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 30.200,00 zł 

Dotacje na zadania bieżące o kwotę 30.200,00 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000,00 zł 

 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 104.350,00 zł 

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 84.350,00 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 84.350,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 84.350,00 zł z tego: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 84.350,00 zł 

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 20.000,00 

Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł 

 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 312.930,00 zł 

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 33.000,00 

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 24.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 24.000,00 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 9.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 9.000,00 

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 267.000,00 

Rozdział 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej o kwotę 7.000,00 zł 

Wydatki majątkowe  o kwotę 7.000,00 zł 

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 260.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 260.000,00 

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 11.930,00 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 11.930,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 11.930,00 zł 

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę 1.000,00 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 1.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 1.000,00 

 

 



 

 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 1.000,00 zł 

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 1.000,00 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 1.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 1.000,00 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 644.155,00 zł 

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 644.155,00 zł 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 6 do Uchwały Nr XXV/190/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 15 grudnia 2016 r.   – ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 
PRÓSZKÓW NA ROK 2017. 
 

W dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych : 

- w dotacjach podmiotowych zmienia się : 

Lp. 4 Dz. 921 Rozdział 92109 Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie w pozycji plan 1.132.600,00 zł   

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Plan 1.132.600,00 zł 

W dotacjach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 

- w dotacjach celowych zmienia się : 

Lp. 2 Dz. 754 Rozdział 75412 Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Plan 
270.000,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW 
 

` Rozdział Nazwa Wydatki majątkowe PLAN 

w tym: 

inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

zakup i objęcie akcji i 
udziałów 

010   Rolnictwo i łowiectwo 139 000 139 000   

  01008 Melioracje wodne 139 000 139 000   

600   Transport i łączność 1 743 000 1 743 000   

  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 254 000 254 000   

  60016 Drogi publiczne gminne 1 404 000 1 404 000   

  60017 Drogi wewnętrzne 85 000 85 000   

700   Gospodarka mieszkaniowa 32 670 32 670   

  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32 670 32 670   

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

319 000 319 000   

  75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 000 7 000   

  75412 Ochotnicze straże pożarne 312 000 312 000   

801   Oświata i wychowanie 36 010 36 010   

  80101 Szkoły podstawowe 10 546 10 546   

  80104 Przedszkola 25 464 25 464   

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 679 474 179 474 500 000 

  90001 Gospodarka  ściekowa i ochrona wód 500 000   500 000 

  90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 63 474 63 474   

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 116 000 116 000   

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 645 000 645 000   

  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 615 000 615 000   

  92195 Pozostała działalność 30 000 30 000   

 WYDATKI MAJ ĄTKOWE OGÓŁEM 3 594 154 3 094 154 500 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 2 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z  29 czerwiec 2017  r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków 
na  rok kalendarzowy 2017 

 

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ  

na 2017 rok 

 

Lp. Nazwa zadania - lokalizacja 
Koszt zadania 
pozostały do 

realizacji 
Nakłady w 2017 roku Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 139 000,00 139 000,00   

  Dział 010 rozdz. 01008 139 000,00 139 000,00   

1 
Budowa studni chłonnej przy budynku OSP 
w Jaśkowicach 

20 000,00 20 000,00   

2 
Budowa studni chłonnej w Zimnicach 
Małych 

20 000,00 20 000,00 kontynuacja 
zadania 

3 
Budowa studni chłonnej w Zimnicach 
Wielkich 

23 000,00 23 000,00 kontynuacja 
zadania 

4 
Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. 
Korfantego  

76 000,00 76 000,00 kontynuacja 
zadania 

II. TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ 4 643 000,00 1 743 000,00   

  Dział 600 rozdz. 60013 3 154 000,00 254 000,00   

1 

Budowa ścieżki rowerowej "Prószków-
Pomologia" wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 
414 na odcinku Złotniki-Prószków 
obejmująca również budowę parkingu 
Bike&Ride w m. Prószków 

3 100 000,00 200 000,00 kontynuacja 
zadania 

2 
Wykonanie przystanków autobusowych wraz 
z montażem wiat i ich oświetleniem na 
drodze wojewódzkiej 415 w m. Zimnice M. 

54 000,00 54 000,00 kontynuacja 
zadania 

  Dział 600 rozdz. 60016 1 404 000,00 1 404 000,00   

1 Przebudowa ul. Zielonej w Prószkowie  0,00 0,00 kontynuacja 
zadania 

2 
Przebudowa ul. Wolności w miejscowości 
Źlinice 

770 000,00 770 000,00 kontynuacja 
zadania 

3 
Przebudowa ul. Stawowej Ligota 
Prószkowska - projekt techniczny 

35 000,00 35 000,00   

4 
Przebudowa drogi gminnej nr 104889 O ul. 
Górka w miejscowości Zimnice Małe 

335 000,00 335 000,00 kontynuacja 
zadania 

5 
Zainstalowanie osadnika na ciągu 
kanalizacji deszczowej przed wylotem 
ścieków kanału Winów-Folwark 

15 000,00 15 000,00   



6 
Remont umocnienia skarpy przydrożnej 
przy ul. Jędrzejczyka w miejsowości Źlinice 

240 000,00 240 000,00   

7 
Budowa urządzenia oczyszczającego wody 
opadowe i roztopowe 

9 000,00 9 000,00   

  Dział 600 rozdz. 60017 85 000,00 85 000,00   

1 
Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej 
do remizy strażackiej w miejscowości 
Chrząszczyce 

85 000,00 85 000,00   

III. 
GOSPODARKA GRUNTAMI I 
NIERUCHOMOŚCIAMI 

32 670,00 32 670,00   

  Dział 700 rozdz.70005 32 670,00 32 670,00   

1 
Przebudowa części budynku w Prószkowie 
ul. Pomologia 9 

12 670,00 12 670,00 kontynuacja 
zadania 

2 
Przebudowa części budynku w Prószkowie 
ul. Daszyńskiego 2 

20 000,00 20 000,00 kontynuacja 
zadania 

IV. 
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

319 000,00 319 000,00   

  Dział 754 rozdz.75411 7 000,00 7 000,00   

1 
Zakup poduszek pneumatycznych dla 
potrzeb Komendy Miejskiej Straży Pożarnej 
w Opolu 

7 000,00 7 000,00 

Wpłaty 
jednostek na 
państwowy 

fundusz 
celowy  

  Dział 754 rozdz.75412 312 000,00 312 000,00   

1 
Zakup pompy szlamowej OSP Ligota 
Prószkowska 

8 000,00 8 000,00   

2 Zakup zestawów do stabilizacji pojazdu  10 000,00 10 000,00   

3 Zakup piły do stali i betonu  6 500,00 6 500,00   

4 Zakup drabiny  6 000,00 6 000,00   

5 Zakup stacji alarmowej 15 000,00 15 000,00   

6 Zakup stacji obiektowej systemu DPS 50 6 500,00 6 500,00   

7. 
Zakup średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego GBA" - OSP Boguszyce 

260 000,00 260 000,00 dotacja 
celowa 

V. OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 36 010,00 36 010,00   

  Dział 801 rozdz.80101 10 546,00 10 546,00   

1 
Zakup i motaż klimatyzatorów ZSP 
Boguszyce 

4 900,00 4 900,00 
  

2 Zakup i montaż alarmu 5 646,00 5 646,00   

  Dział 801 rozdz.80104 25 464,00 25 464,00   

1 
Zakup i montaż klimatyzatorów dla ZSP 
Złotniki 

4 000,00 4 000,00 
  

2 
Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla ZSP 
Złotniki 

13 500,00 13 500,00 
  

3 
Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla ZSP 
Boguszyce 

7 964,00 7 964,00 
  



VI. GOSPODARKA KOMUNALNA 1 012 474,00 679 474,00   

  Dział 900 rozdz. 90001 833 000,00 500 000,00   

1 Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o 833 000,00 500 000,00   

  Dział 900 rozdz. 90008 63 474,00 63 474,00   

1 
Bioróżnorodność opolszczyzny - skarbem 
dziedzictwa narodowego 

63 474,00 63 474,00 dotacja dla 
województwa 

  Dział 900 rozdz. 90015 116 000,00 116 000,00   

1 
Budowa oświetlenia ulicznego w 
Boguszycach ul. Nowa oraz w Źlinicach ul. 
Polna 

75 000,00 75 000,00 kontynuacja 
zadania 

2 
Budowa oświetlenia drogowego w Nowej 
Kuźni przy ulicy Słonecznej 

41 000,00 41 000,00   

VII. 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

2 350 000,00 645 000,00   

  Dział 921 rozdz. 92109 2 320 000,00 615 000,00   

1 

Zwiększenie efektywności energetycznej 
budynku OKIS w Prószkowie w zakresie 
termomodernizacji, przebudowy oraz 
nadbudowy 

2 320 000,00 615 000,00 kontynuacja 
zadania 

  Dział 921 rozdz. 92195 30 000,00 30 000,00   

1 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 30 000,00 30 000,00   

  RAZEM 8 532 154,00 3 594 154,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 

Zwiększa się budżet po stronie: 

Wydatków bieżących o kwotę 436.575,00 zł w tym: 

Dz. 010 Rozdz. 01008 o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadań statutowych  

Dz. 600 Rozdz. 60016 o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadań statutowych – bieżące remonty i 
utrzymanie dróg gminnych 

Dz. 600 Rozdz. 60017 o kwotę 35.000,00 zł na realizację zadań statutowych – bieżące remonty i 
utrzymanie dróg wewnętrznych 

Dz.700 Rozdz. 70005 o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadań statutowych – na gospodarkę 
mieszkaniową podziały geodezyjne i wyceny nieruchomości 

Dz. 750 Rozdz. 75011 o kwotę 84.350,00 zł  

Przesunięcie środków z klasyfikacji 750 75023 – dotyczy realizacji spraw obywatelskich 

Dz. 750 Rozdz. 75023 o kwotę 50.000,00 zł na realizację zadań statutowych  

Dz. 801 Rozdz. 80101 o kwotę 33.500,00 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

Dz. 801 Rozdz. 80104 o kwotę 30.025,00 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

Dz. 801 Rozdz. 80110 o kwotę 4.000,00 zł z czego: 

3.000,00 zł - w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

1.000,00 zł – w wydatkach statutowych 

Dz. 801 Rozdz. 80148 o kwotę 2.500,00 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

Zmiany zgodne z pismami Dyrektorów jednostek – skutki podwyżek wynagrodzeń dla obsługi 

Dz. 801 Rozdz. 80195 o kwotę 20.000,00 zł – przesunięcie środków za realizację zadań w 
udziałem środków europejskich w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Boguszycach 

Dz. 900 Rozdz. 90015 o kwotę 7.000,00 zł na realizację zadań statutowych – przyłącz oświetlenia 
na plac wiejski 

Dz. 921 Rozdz. 92109 o kwotę 30.200,00 zł dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury 

Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 50.000,00 zł na realizację zadań statutowych – zakup usług na 
potrzeby sołectw 

 

Wydatków majątkowych o kwotę 312.930,00 zł w tym: 

Dz. 600 Rozdz. 60013 o kwotę 24.000,00 zł 

Zwiększenie kosztów realizacji zadania „Wykonanie przystanków autobusowych wraz z montażem 
wiat i ich oświetleniem na drodze wojewódzkiej 415 w m. Zimnice M. o kwotę 24.000,00. Wartość 
zadania po zwiększeniu 54.000,00 zł. 

Dz. 600 Rozdz. 60016 o kwotę 9.000,00 zł 

Wprowadza się nową inwestycje pn. „Budowa urządzenia oczyszczającego wody opadowe i 
roztopowe” na kwotę 9.000,00 zł. 

Dz. 754 Rozdz. 75411 kwotę 7.000,00 zł 



Wprowadza się nową inwestycje pn. „Zakup poduszek pneumatycznych dla potrzeb Komendy 
Miejskiej Straży Pożarnej w Opolu” na kwotę 7.000,00 zł. – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 
celowy. 

Dz. 754 Rozdz. 75412 kwotę 260.000,00 zł 

Wprowadza się nową inwestycje pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA”- OSP 
Boguszyce – dotacja dla OSP na dofinansowanie do nowego samochodu. 

Dz. 801 Rozdz. 80104 o kwotę 11.930,00 zł 

Zwiększenie kosztów realizacji zadania „Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla ZSP Złotniki 
o kwotę 9.500,00. Wartość zadania po zwiększeniu 13.500,00 zł. 

Zwiększenie kosztów realizacji zadania „Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla ZSP Boguszyce”  
o kwotę 2.430,00. Wartość zadania po zwiększeniu 7.964,00 zł. 

Dz. 900 Rozdz. 90015 o kwotę 1.000,00 zł  

Zwiększenie kosztów realizacji zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Kuźni przy ul. 
Słonecznej” o kwotę 1.000,00. Wartość zadania po zwiększeniu 41.000,00 zł. 

Przychodów o kwotę 644.155,00 o nadwyżki z lat ubiegłych 

Zmniejsza się budżet po stronie: 

Wydatków bieżących o kwotę 104.350,00 zł 

Dz. 750 Rozdz. 75023 o kwotę 84.350,00 zł  

Przesunięcie środków na klasyfikację 750 75011 – dotyczy realizacji spraw obywatelskich 

Dz. 801 Rozdz. 80195 o kwotę 20.000,00 zł – przesunięcie środków za realizację zadań w 
udziałem środków europejskich w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Boguszycach 

Wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł 

Dz. 801 Rozdz. 80104 o kwotę 1.000,00 zł 

Zmniejszenie kosztów realizacji zadania „Zakup i montaż klimatyzatorów dla ZSP Złotniki” kwotę 
1.000,00. Wartość zadania po zwiększeniu 4.000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Dorota Staniów                        

Prószków, 20.06.2017 r. 

 

 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

 

          

 

             Zastępca Burmistrza 

                   Anna Wójcik 



RO.0006.240.2017.ORM                     Druk nr  270 

Projekt  z dnia 20.06.2017 r. 

UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

 

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

w Boguszycach 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 446 z poźn.zm.) oraz art. 32 ust. 2 i 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 

1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 298 z poźn.zm. ) Rada Miejska w  

Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Udziela się z budżetu Gminy Prószków dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszycach                             

do wysokości 260.000,00 zł ( słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy 00/100) z przeznaczeniem  

na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA. 

§ 2 

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą 

Prószów,  

a Ochotniczą Strażą Pożarną w Boguszycach. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

             Zastępca Burmistrza 

                   Anna Wójcik 



Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnych do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb 

zbiorowych wspólnoty m.in. dotyczącej ochrony przeciwpożarowej . 

Zadanie to może być finansowanie bezpośrednio z budżetu gminy lub poprzez przekazanie 

ochotniczym strażom pożarnych środków pieniężnych w formie dotacji . 

OPS Boguszyce ma możliwość otrzymania dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo -  gaśniczego GBA w wysokości 467.000,00 zł. 

Kwota dotacji z budżetu Gminy Prószków będzie przeznaczona na uzupełnienie wkładu własnego do 

w/w zakupu. 

Sporządził: 

Dorota Staniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Zastępca Burmistrza 

                   Anna Wójcik 



RO.0006.241.2017ORM                       Druk nr  271 

Projekt  z dnia 20.06.2017 r. 

UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

   

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 

Na podstawie art. 19b pkt.1, 19g, 19h pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 

Pożarnej (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 z poźn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14,  art. 18 ust. 2 pkt. 15, 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 446 z póżn. zm.) Rada 

Miejska w  Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przekazać na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem jest 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, środki finansowe z budżetu Gminy 

Prószków w wysokości do 7.000,00 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na 

realizację zadania związanego z zakupem poduszek pneumatycznych dla potrzeb Komendy Miejskiej 

Państwowej Staży Pożarnej w Opolu.  

§ 2 

Warunki przekazania i rozliczenia środków, o których mowa w § 1 zostaną określone w umowie 

zawartej pomiędzy Gminą Prószków a Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

             Zastępca Burmistrza 

                   Anna Wójcik 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Gminy mogą 

uczestniczyć w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, poprzez 

przekazanie środków finansowych Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej . 

W związku z wnioskiem Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w sprawie 

wsparcia finansowego w kwocie 7.000,00 zł na realizację zadania związanego z zakupem zestawu 

poduszek pneumatycznych dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, 

wykorzystywanych podczas akcji ratowniczych, został przygotowany stosowny projekt uchwały.  

Udzielona pomoc dla Komendy Miejskiej PSP w Opolu przyczyni się do zapewnienia lepszej pomocy 

podczas akcji straży pożarnej i służb ratowniczych do ratowania życia ludzkiego, podczas ciężkich prac 

ratowniczych i wydobywczych. 

Sporządził: 

Dorota Staniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Zastępca Burmistrza 

                   Anna Wójcik 



 
Druk nr 272  

Prószków, 21.06.2017 r. 
 
 

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA 
ZA OKRES OD 18.05.2017 r. DO DNIA 21.06.2017 r.  

 

1. Podpisano 7 umów na wynajęcie sal wiejskich, będących własnością Gminy 
Prószków. 

2. Wykazano do sprzedaży działkę niezabudowaną oznaczoną numerem 589/159 o pow. 
0,6215 ha z ark.m. 1, obręb Złotniki, gm. Prószków, zapisaną w księdze wieczystej nr 
OP1O/00076873/8. Uchwała Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 Rady 
Miejskiej w Prószkowie z dnia 06 października 2014 r. Tryb ustny przetarg 
nieograniczony. Cena nieruchomości 55.000,00 zł + VAT 

3. Wynajęto część działki o pow. 2,7 m2, oznaczonej numerem 1008 z ark.m. 7, obręb 
Prószków, gm. Prószków, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1O/00076362/3. 
Uchwała Nr XLIV/348/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 06 października 
2014 r. Tryb bezprzetargowy. Pod podjazd dla niepełnosprawnych. Czynsz 
w wysokości 36,45 zł + VAT miesięcznie. Okres najmu – 3 lata. 

4. Wzięto w dzierżawę część działki oznaczonej numerem 1007/39 o pow. 0,1600 ha z 
ark.m. 2, obręb Źlinice, gm. Prószków zapisaną w księdze wieczystej nr 
OP1O/00035927/3, stanowiącą własność osoby fizycznej, z przeznaczeniem na cele 
rekreacyjne i sportowe. Roczny czynsz dzierżawny w wysokości 1.400,00 zł brutto. 
Okres dzierżawy – 3 lata. 

5. Zlecono naprawę przepustu na drodze rolnej w Źlinicach  
6. Zlecono nasadzenie krzewów w Parku naprzeciw DPS w Prószkowie  
7. Zlecono operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych z rejonu ul. 

Szpitalnej w Prószkowie. 

8. Złożono 23 wnioski (założenie, zmiana, wykreślenie, zawieszenie i wznowienie) do 
Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. 

9. Podpisano umowę  na  oznakowanie ścieżki rowerowej w Źlinicach ul.Jędrzejczyka z 
wykonaniem do 20.07.2017  

10. Uzupełniono dziury i wyrównano odcinek drogi bocznej ul. Eichendorfa w 
Prószkowie 

11. Uzupełniono dziury i wyrównano odcinek drogi transportu rolnego w Zimnicach 
Wielkich. 

12. Przeprowadzono  przeglądy placów zabaw na terenie gm. Prószków     
13. Wystąpiono z wnioskiem o złożenie oferty cenowej na remont komina w budynku 
świetlicy w Zimnicach Wielkich. 

14. Zamówiono i dostarczono tłuczeń drogowy do uzupełnienia dziur na drogach 
transportu rolnego w Złotnikach, Chrzowicach i Boguszycach. 

15. Utwardzono pobocza drogi relacji Jaśkowice – Prószków.  
16. Wykonano rekultywację placu festynowego w Przysieczy. 
17. Zakupiono żwir płukany jako podłoże terenu siłowni zewnętrznej w Przysieczy. 
18. Sporządzono umowę na remont cząstkowy dróg gminnych (asfaltowanie).  
19. Poczyniono przygotowania do uruchomienia punktu poboru energii elektrycznej na    

9.07.2017 w Boguszycach na placu wiejskim na czas imprezy plenerowej. 
20. Dołożenie oprawy oświetleniowej w Ligocie prószkowskiej przy strażnicy OSP 

nastąpi w ramach umowy serwisowej.  



21. Uzupełniono dziury i wyrównano odcinek drogi  ul. Sportowej  w Prószkowie 
22. Zamówiono komplety biesiadne dla sołectwa w Zimnicach Małych. 
23. Uzupełniono dziury i wyrównano odcinek drogi bocznej ul. Stara Kuźnia w 

Prószkowie 
24. Zlecono i wykonano regulację wysokości kostki brukowej wokół studzienek    

kanalizacyjnych w ul. 1-go Maja w Boguszycach. 
25. Złożono zamówienie na zakup materiałów budowlanych potrzebnych do remontu sali      

wiejskiej w Źlinicach 
26. Zlecono udostępnienie wodomierza do celów podlewania terenów zielonych placu   

festynowego w Przysieczy, 
27. Ogłoszono postepowania przetargowe na zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 

104889 O ul. Górka w miejscowości Zimnice Małe” i „Przebudowa ul. Wolności w 
miejscowości Źlinice”. 

28. Wykonano siłownię zewnętrzną w m. Przysiecz. 
29. Dokonano okresowej kontroli  stanu technicznego urządzeń kominowych w 

budynkach gminnych. 
30. Dokonano czyszczenia przewodów spalinowych i dymowych w budynkach 

gminnych. 
31. Zlecono przeprowadzenie okresowej – rocznej kontroli budynków gminnych.  
32. Zlecono budowę oświetlenia ulicznego w Boguszycach przy ul. Nowej i w Źlinicach 

przy ul. Polnej. 
33. Wyłoniono wykonawcę budowy oświetlenia  w m. Nowa Kuźnia w rejonie ul. 

Słonecznej. 
34. Wystąpiono z zapytaniem ofertowym na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Prószków w 2017 roku” 
35. Wystąpiono z zapytaniem ofertowym na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej 

dojazdowej do remizy strażackiej w miejscowości Chrząszczyce” 
36. W związku z dokonaną przez Instytucję Pośredniczącą (Aglomeracja Opolska) oceną 

merytoryczną uzupełniono wniosek o dofinansowanie projektu: „Zwiększenie 
efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie w zakresie 
termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy”; projekt został pozytywnie 
oceniony w ramach oceny formalnej i zakwalifikowany do oceny merytorycznej w 
ramach konkursowej procedury wyboru projektów; 

37. W związku z uchwałą podjętą przez Zarząd Województwa Opolskiego projekt: 
„Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powicie opolskim – etap II oraz budowa 
centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” został wybrany do 
dofinansowania w trybie konkursowym w ramach II naboru do poddziałania 3.1.2 
Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020; przystąpiono 
do procedury mającej na celu podpisanie umowy o dofinansowanie i kompletowania 
na ten cel niezbędnych dokumentów; 

38. Zawarto 2 umowy i przekazano dotacje na realizację zadań publicznych Gminy 
Prószków, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów 
publicznych; 

39. Ogłoszono i przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie zadań publicznych 
realizowanych w roku 2017 związanych z pracami konserwatorskimi, 
restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, znajdujących się na obszarze gminy; 

40. Wydano 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
41. Pobrano i zweryfikowano wysokość II raty opłat za korzystanie przez 

przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 



42. Zapewniono realizację 3 wniosków o udostępnienie informacji publicznej; 
43. Wystąpiono do Prezydenta Miasta Opola z propozycją użyczenia wiat 

przystankowych zlokalizowanych na terenie Winowa, 
44. Wydano decyzję administracyjną w przedmiocie przeznaczenia osoby do 

wykonywania świadczeń osobistych na rzecz obrony; 
45. Ogłoszono dwa nabory na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w 

Prószkowie; jeden z naborów został rozstrzygnięty w związku z dokonaną procedurą 
konkursową; 

46. Zainicjowano proces wniesienie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Prószkowie Sp. z o.o. wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności 
majątku trwałego tj. autobusu marki Jelcz/L 090A (gimbus); 

47. Złożono do Wojewody Opolskiego zapotrzebowanie na środki finansowe na szkolenia 
obronne w roku 2018; 

48. Wystąpiono do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęcie inicjatywy 
w przedmiocie przywrócenia granic Gminy Prószków sprzed 01.01.2017r. oraz 
podjęcie działań mających na celu uskutecznienie przekazania majątku oraz ustalenia 
jednolitych zasad jego rozliczenia w związku ze zmianą granic gminy Miasta Opole 
kosztem m.in. Gminy Prószków; 

49. Wystosowano wezwanie do usunięcia naruszenia prawa do Rady Ministrów poprzez 
wydanie rozporządzenia przywracającego granice Gminy Prószków sprzed 
01.01.2017r.; 

50. Zapewniono obsługę kadrową pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz 
obsługę Rady Miejskiej; 

51. Zapewniono prawne środki ochrony danych osobowych w ramach zadań 
powierzanych podmiotom zewnętrznym (umowy powierzenia danych, upoważnienia); 

52. Zapewniono obsługę kancelaryjną i organizacyjną UM w Prószkowie (w tym 
wymiana korespondencji i obsługa klienta); 

53. Zapewniono obsługę OSP gminy Prószków, w tym w zakresie szkoleń, badań 
lekarskich, sprawozdawczości, amortyzacji sprzętu, obsługi finansowej itp.; 

54. Kontynuowano przygotowania do jubileuszu 20-lecia powodzi tysiąclecia;  
55. Współorganizowano uroczystości jubileuszu 125-lecia OSP Złotniki; 
56. Współorganizowano zawody sportowo-pożarnicze o puchar Burmistrza Prószkowa; 
57. Koordynowano przygotowania i współorganizowano uroczystości 20-lecia 

partnerstwa z gminą Hünfeld oraz Prószkowską Paradę Orkiestr. 
 

 
Zastępca Burmistrza  
               /-/ 
      Anna Wójcik  

 


