
RO.0002.30.2017.ORM                                         Prószków, 14.09.2017 r. 

 
Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie 
ul. Daszyńskiego 6 

22 wrzesień 2017 r., godz. 9.00 
 

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

1) zmiany nazwy ulicy „gen Zawadzkiego” oraz ulicy „Krasickiego” znajdujących się na 
terenie miasta Prószków (druk nr 276), 

2) nadania nazwy drogom wewnętrznym (druk nr 277), 
3) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Złotnikach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Pisarzy Śląskich 
w Złotnikach ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Złotnikach z mocy ustawy (druk 
nr 278), 

4) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Boguszycach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w 
Boguszycach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Boguszycach z mocy ustawy 
(druk nr 279), 

5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową 
im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie z mocy ustawy (druk nr 280), 

6) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej  sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Ligocie Prószkowskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Ligocie 
Prószkowskiej z mocy ustawy (druk nr 281), 

7) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Ks. Karola Brommera w Zimnicach 
Wielkich z mocy ustawy oraz wskazanie jej imienia „ks. Karola Brommera” (druk nr 282), 

8) wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Prószków (druk nr 
283), 

9) przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków 
(druk nr 284), 

10) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 285), 
11) zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017 (druk nr 286), 
12) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
Źlinice – Boguszyce (druk nr 287), 

13) zmiany Uchwały nr XXV/197/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa 
Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Bioróżnorodność Opolszczyzny – 
skarbem dziedzictwa przyrodniczego” (druk nr 288), 

14) udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek (druk nr 289).     
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 290). 
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego 
gminnej instytucji kultury za I półrocze 2017 r.  

7. Pisma z dnia 18.07.2017 r. oraz z dnia 05.09.2017 r. wniesione przez radnego Powiatu 
Opolskiego – Jana Karpę.  

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



RO.0006.255.2017.ORM                                   Druk nr 276

                        Projekt z dnia 30.08.2017 r. 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

w sprawie zmiany nazwy ulicy „gen. Zawadzkiego” oraz ulicy „Krasickiego”  

znajdujących się na terenie miasta Prószków 

 

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 związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie 

propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744), Rada Miejska w Prószkowie uchwala co 

następuje: 

§ 1. Zmienia się dotychczasowe nazwy ulic, będącymi drogami publicznymi, położonymi na 

terenie miasta Prószków w ten sposób, iż: 

1) ulicę  „gen. Zawadzkiego” (część działki o numerze ewidencyjnej 872/4) zmienia się  na 
„Rynek”, 

2) ulicę „Krasickiego” (działka o numerze ewidencyjnym 887) zmienia się na ulicę „Ignacego 

Krasickiego”.  

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg ulic wymienionych w § 1 przedstawiają mapy stanowiące 

załącznik nr 1 i załącznik nr 2  do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

          Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz 

             Zastępca Burmistrza 

                  Anna Wójcik 



UZASADNIENIE 

 

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

do kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic. 

    W związku z wejściem  w życie  2 września  2016 r. ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 o zakazie 

propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej  wymagana jest zmiana nazwy ulicy gen Zawadzkiego i ulicy 

Krasickiego w Prószkowie.  Mieszkańcy wymienionych ulic na spotkaniu z Burmistrzem 

Prószkowa, które odbyło się 21.08.2017 r, zaproponowali następujące nazwy ulic,  dla ul. 

Krasickiego nową nazwę  „ul. Ignacego Krasickiego”, dla ul. gen. Zawadzkiego nową nazwę 

„Rynek”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

             Zastępca Burmistrza 

                  Anna Wójcik 



 

 

 



 

 

 

RO.0006.256.2017.ORM                         Druk nr 277 



RO.0006.256.2017.ORM                   Druk nr 277

          Projekt z dnia 30.08.2017 r. 

 

 
UCHWAŁA Nr…………… 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 
                                            

z dnia…………………….. 
 

w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym  
 
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. 

 

Ulicy , zlokalizowanej na drodze wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 96/1 z km. 

1, położonej w obrębie Górki , nadaje się nazwę „Akacjowa”. Szczegółowe położenie ulicy 

określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Ulicy , zlokalizowanej na drodze wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 122/1 z 

km. 1, położonej w obrębie Górki , nadaje się nazwę „Sosnowa”. Szczegółowe położenie ulicy 

określa załącznik nr 2 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 budową osiedla mieszkaniowego w Górkach i wyznaczonych  terenów 
pod drogi wewnętrzne zachodzi konieczność nadania nazw tym drogom. 

Z wnioskiem o nadanie nazwy ulic zlokalizowanych na drogach wewnętrznych 
zwróciła się spółka RAM  sp. z o.o. ul. Żeromskiego 5/10 w Opolu proponując nadanie im 
nazw „Akacjowa”„ na dz. nr 96/1 i „Sosnowa”  na dz. nr 122/1 z km. 1,  położonych w 
obrębie miejscowości Górki. 

Warunek wynikający z art. 8 ust.1a ustawy o drogach publicznych( Dz.U.z 2016 r. poz. 
1440 z późn.zm), który stanowi, że podjęcie przez Radę Miejską w Prószkowie  uchwały w 
sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym wymaga zgody właściciela terenów, na 
których są one zlokalizowane jest spełniony. 

Nadanie nazw, a w dalszym etapie oznaczenie nieruchomości numerami 
porządkowymi do przedmiotowych dróg wewnętrznych  pozwoli na zachowanie porządku  i 
ładu przestrzennego w zakresie numeracji porządkowej. 

Nadanie nazw drogom wewnętrznym będzie wiązać się z wydatkiem finansowym, 
obciążającym  budżet Gminy w zakresie oznakowania ich tablicami z nazwami.  

Jest to zadanie gminne wynikające z art. 47a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
– Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2016 r. poz.1629 z późn. zm).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Zastępca Burmistrza 

                  Anna Wójcik 





 

 

 



RO.0006.257.2017.ORM                         Druk nr 278 

                                                    Projekt z dnia 12.09.2017 r. 

Uchwała Nr    ……… 

Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia  22 września  2017r. 

 

w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej  w  Złotnikach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno -Przedszkolnego im. 

Pisarzy Śląskich w Złotnikach ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  w Złotnikach z 

mocy ustawy 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z pózn zm.) w związku z art. 117 ust.1 i ust. 4-5 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. 

poz. 60 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:: 

§1. Stwierdza się przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Złotnikach  wchodzącej w skład  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. 

Pisarzy Śląskich w Złotnikach  z siedzibą przy ul.  Opolskiej 40 w ośmioletnią Publiczną Szkołę 

Podstawową w Złotnikach, o której mowa  w  art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy   z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

§ 2. Przekształcenie o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały nastąpiło z dniem 1 

września 2017r. 

§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Złotnikach. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrz Prószkowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

          Radca prawny  

     Marcin Popielski 

             Zastępca Burmistrza 

                  Anna Wójcik 



Uzasadnienie 

 

Rada Miejska w Prószkowie w dniu 31 marca 2017r.  podjęła uchwałę                                           

nr XXVII/232/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego  ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r - Prawo 

oświatowe (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 59), na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia   31 

sierpnia 2019 r.  

Przedkładany projekt jest konsekwencją przyjęcia uchwały oraz spełnia dyspozycję 

zawartą w art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 60), zgodnie  z którym organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w 

terminie do dnia 30 listopada 2017r. w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w 

ośmioletnią szkołę podstawową . 

Tak przyjęta uchwała stanowi zgodnie z art. 117 ust. 5 ww. ustawy akt założycielski 

ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- 

Prawo oświatowe. 

 W związku z powyższym przyjęcie przedstawionego projektu uchwały należy uznać za 

zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Zastępca Burmistrza 

                  Anna Wójcik 



RO.0006.258.2017.ORM                         Druk nr 279 

                                                    Projekt z dnia 12.09.2017 r. 

Uchwała Nr    ……… 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 22 września 2017r. 

 

w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej  w  Boguszycach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno -Przedszkolnego im. 

Jana Pawła II w Boguszycach  w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  w Boguszycach 

z mocy ustawy. 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z pózn zm.) w związku z art. 117 ust.1 i ust. 4-5 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. 

poz. 60 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§1. Stwierdza się przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Boguszycach wchodzącej w skład  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  im. Jana 

Pawła II w Boguszycach   z siedzibą przy ul.  Opolska 17 w ośmioletnią Publiczną Szkołę 

Podstawową w Boguszycach, o której mowa  w  art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 14 grudnia 

2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.,                        poz. 59). 

§ 2. Przekształcenie o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały nastąpiło z dniem 1 września 

2017 r.  

§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Boguszycach. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrz  Prószkowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

          Radca prawny  

     Marcin Popielski 

             Zastępca Burmistrza 

                  Anna Wójcik 



Uzasadnienie 

 

Rada Miejska w Prószkowie w dniu 31 marca 2017r. podjęła uchwałę   nr XXVII/232/2017 w 

sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego  ustawą z dnia 14 grudnia 2016r - Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 

59) na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia   31 sierpnia 2019 r.  

Przedkładany projekt jest konsekwencją przyjęcia uchwały oraz spełnia dyspozycję zawartą 

w art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe (tj. Dz.U z 2017r. poz. 60), zgodnie  z którym organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w 

terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w 

ośmioletnią szkołę podstawową . 

Tak przyjęta uchwała stanowi zgodnie z art. 117 ust. 5 ww. ustawy akt założycielski 

ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- 

Prawo oświatowe. 

 W związku z powyższym przyjęcie przedstawionego projektu uchwały należy uznać za 

zasadne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO.0006.259.2017.ORM                         Druk nr 280 

                                                    Projekt z dnia 12.09.2017 r. 

           

 

             Zastępca Burmistrza 

                  Anna Wójcik 



Uchwała Nr    ……… 

Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia 22 września 2017r. 

 

w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej  im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie  w ośmioletnią Publiczną 

Szkołę Podstawową im. Bronisława Koraszewskiego w  Prószkowie z mocy ustawy 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 446 z pózn zm.) w związku z art. 117 ust.1 i ust. 4-5 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. 

poz. 60 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Stwierdza się przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej  im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie  w ośmioletnią Publiczną Szkołę 

Podstawową  im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 6, o 

której mowa w  art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

§ 2. Przekształcenie o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały nastąpiło z dniem 1 

września 2017r. 

§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrz Prószkowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

          Radca prawny  

     Marcin Popielski 

             Zastępca Burmistrza 

                  Anna Wójcik 



Uzasadnienie 

 

Rada Miejska w Prószkowie w dniu 31 marca 2017r.  podjęła uchwałę nr 

XXVII/232/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego  ustawą z dnia 14 grudnia 2017r. - Prawo oświatowe (tj. 

Dz.U. z 2017r. poz. 59), na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia   31 sierpnia 2019 r.  

Przedkładany projekt jest konsekwencją przyjęcia uchwały oraz spełnia dyspozycję 

zawartą w art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2017r. poz.60), zgodnie z którym organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w 

terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w 

ośmioletnią szkołę podstawową . 

W myśl przepisów § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z 

dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (Dz.U z 2017r. poz. 649) ośmioletnia szkoła podstawowa  zachowuje imię 

dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej.  

         Tak przyjęta uchwała stanowi zgodnie z art. 117 ust. 5 ww. ustawy akt założycielski 

ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- 

Prawo oświatowe.  

W związku z powyższym przyjęcie przedstawionego projektu uchwały należy uznać za 

zasadne. 

 

 

 

 

RO.0006.260.2017.ORM                         Druk nr 281 

                                                    Projekt z dnia 12.09.2017 r. 

  
Uchwała Nr    ……… 

Rady Miejskiej w Prószkowie  

           

 

             Zastępca Burmistrza 

                  Anna Wójcik 



z dnia   22 września  2017r. 

 
w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej  w Ligocie Prószkowskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  w 

Ligocie Prószkowskiej z mocy ustawy.  

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 446 z pózn zm.) w związku z art. 117 ust.1 i ust. 4-5 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. 

poz. 60 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Stwierdza się przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Ligocie Prószkowskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Ligocie 

Prószkowskiej  z siedzibą przy ul. Szkolnej 25, o której mowa w  art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) 

§ 2. Przekształcenie o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały nastąpiło z dniem 1 

września 2017r. 

§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Ligocie Prószkowskiej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrz Prószkowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Radca prawny  

     Marcin Popielski 

             Zastępca Burmistrza 

                  Anna Wójcik 



Uzasadnienie 

 

Rada Miejska w Prószkowie w dniu 31 marca 2017r. podjęła uchwałę                                           

nr XXVII/232/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego  ustawą – z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 59 ), na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia  31 

sierpnia 2019 r.  

Przedkładany projekt jest konsekwencją przyjęcia uchwały oraz spełnia dyspozycję 

zawartą w art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 60), zgodnie z którym organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w 

terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w 

ośmioletnią szkołę podstawową . 

 Tak przyjęta uchwała stanowi zgodnie z art. 117 ust. 5 ww. ustawy akt założycielski 

ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- 

Prawo oświatowe. 

 W związku z powyższym przyjęcie przedstawionego projektu uchwały należy uznać za 

zasadne. 
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                                                    Projekt z dnia 12.09.2017 r. 

 
Uchwała Nr    ……… 

           

 

             Zastępca Burmistrza 

                  Anna Wójcik 



Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia  22 września  2017r. 

 

w sprawie  stwierdzenia przekształcenia  Zespołu Szkół  

im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich w ośmioletnią Publiczną Szkołę 

Podstawową   im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich z mocy ustawy oraz 

wskazanie jej imienia „ks. Karola Brommera” . 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym  (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 446 z pózn zm. ) w związku z art. 191 ust. 1-2 ustawy  z dnia 

14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 

60 z późn. zm) oraz § 21 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 

2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U z 

2017r. poz. 649) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Stwierdza się przekształcenie Zespołu Szkół im. ks. Karola Brommera                                    

w Zimnicach Wielkich, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimnicach Wielkich i dotychczasowe Publiczne Gimnazjum 

w Zimnicach Wielkich z siedzibą przy ul. Szkolnej 5 w ośmioletnią Publiczną Szkołę 

Podstawową im. ks. Karola Brommera z siedzibą przy ul. Szkolnej 5, o której mowa  w  art. 18   

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) . 

§ 2. Przekształcenie o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały nastąpiło z dniem 1 

września 2017r. 

§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich. 

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrz Prószkowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

          Radca prawny  

     Marcin Popielski 

             Zastępca Burmistrza 

                  Anna Wójcik 



U z a s a d n i e n i e 

 Rada Miejska w Prószkowie w dniu 31 marca 2017r.  podjęła uchwałę                                           

nr XXVII/232/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego, wprowadzonej  ustawą  z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo 

oświatowe (tj. Dz.U. z 2017r. poz.59), na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia  31 sierpnia 

2019r. 

Przedkładany projekt jest konsekwencją przyjęcia w/w uchwały oraz wypełnia 

dyspozycję zawartą w art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 60), zgodnie  z którym 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół  

publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła 

podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w terminie do  30 listopada 2017 r. w drodze 

uchwały, stwierdza jego przekształcenie w  ośmioletnią szkołę podstawową.  

 W myśl przepisów § 21 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 

marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół  i publicznych przedszkoli 

(Dz.U z 2017r. poz. 649) szkole podstawowej przekształcanej na podstawie  art. 191 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, 

organ prowadzący  wskazuje imię szkoły spośród imienia zespołu szkół lub imion szkół 

wchodzących w skład tego zespołu, co też w niniejszej uchwale nastąpiło, poprzez wskazanie 

imienia dotychczasowego  zespołu szkół. 

 Tak przyjęta uchwała stanowi zgodnie z art. 191 ust. 3 ustawy akt założycielski 

ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- 

Prawo oświatowe. 

W związku z powyższym przyjęcie przedstawionego projektu uchwały należy uznać za 

zasadne. 

 

 

 

 

          Radca prawny  

     Marcin Popielski 

             Zastępca Burmistrza 

                  Anna Wójcik 
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                                                    Projekt z dnia 13.09.2017 r. 

Uchwała Nr .......... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

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

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Prószków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1, art. 8 oraz art. 11 ust. 5 pkt 

1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) Rada 

Miejska w Prószkowie uchwala co następuje:  

§1.1.  Mając na celu realizację procesu rewitalizacji wyznacza się w granicach miasta Prószków obszar 

zdegradowany o powierzchni 119,77 ha. 

2.  W granicach wymienionego w § 1 ust. 1 obszaru zdegradowanego wyznacza się obszar 

rewitalizacji, złożony z podobszarów: 

1) I- Stare Miasto, o powierzchni 11,97 ha; 

2) II- Pomologia, o powierzchni 55,43 ha. 

§2.  Granice obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji przedstawia mapa stanowiąca 

załącznik nr 1 do Uchwały. 

§3. Ustanawia się na rzecz Gminy Prószków prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych 

na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały. 

§4. Uchyla się Uchwałę nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016r. w 

sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji, zmienioną Uchwałą nr 

XXI/162/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2016r oraz Uchwałą nr XXIV/185/2016 

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 listopada 2016r. 

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

          Radca prawny  

     Marcin Popielski 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 



Uzasadnienie 

Podstawę prawną prowadzenia procesów rewitalizacji stanowią przepisy ustawy z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1023). Przepis art. 9 ust. 1 

przywołanej ustawy definiuje obszar zdegradowany jako obszar gminy znajdujący się w stanie 

kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, 

ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także 

niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.  

 

Obszar taki można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto 

co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 

1) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych 

przedsiębiorstw lub; 

2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub; 

3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę 

techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług 

lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 

obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów 

publicznych, lub; 

4) technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o 

przeznaczeniu mieszkaniowym oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających 

efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i 

ochrony środowiska. 

 

Natomiast obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną 

koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w przywołanym powyżej przepisie ustawy, na 

którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, 

wyznacza się jako obszar rewitalizacji. 

 

Przepisami niniejszej uchwały wyznaczono obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji w mieście 

Prószków, zgodnie z zasięgiem określonym na załączniku 1 do uchwały. Delimitacji tych obszarów 

służyła diagnoza opracowana przed przygotowaniem projektu uchwały.  

 



Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym w trybie określonym przepisami ustawy. W dniu 

13 czerwca 2017 r. opublikowano ogłoszenie Burmistrza Prószkowa, w którego treści, udziału w 

konsultacjach zaproszono mieszkańców gminy Prószków oraz inne zainteresowane podmioty. 

Konsultacje przeprowadzone były w okresie od dnia 21 czerwca do 24 lipca 2017 r. w formie: 

1) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także wyrażenie uwag, opinii i 

propozycji oraz składanie ich ustnie do protokołu. Spotkanie odbyło się dniu 28 czerwca 2017 r. 

od godziny 15:00 do godziny 17:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17; 

2) zbierania uwag ustnych w punkcie konsultacyjnym, tj. w Referacie Inwestycji Urzędu 

Miejskiego, ul. Opolska 17 w dni robocze-  w godzinach pracy Urzędu; 

3) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej poprzez wypełnienie formularza 

zamieszczonego na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej i przesłania ich 

na adresy email: ug@proszkow.pl oraz planowanie@proszkow.pl. 

 

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami były dostępne w podanym okresie 

konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej publikowanym na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Prószkowie. W podanym przez Burmistrza Prószkowa terminie nie wpłynęły uwagi.  

Wyniki konsultacji zostały uwzględnione w końcowej redakcji treści uchwały.  

Podjęcie przez Radę Miejską w Prószkowie uchwały w opisanym powyżej zakresie umożliwi 

opracowanie gminnego programu rewitalizacji gminy Prószków. Program ten będzie podstawowym 

narzędziem prowadzenia procesu rewitalizacji. 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały znajduje się w osobnym pliku. 

           

 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 
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                                                    Projekt z dnia 13.09.2017 r. 

Uchwała Nr .... 
Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia …………..2017r. 
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji  

Gminy Prószków 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 
2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1023) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków, 
przyjętego uchwałą XXIV/186/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 listopada 2016 r. 
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Prószków, w sposób zwyczajowo przyjęty, w prasie lokalnej oraz przez 
obwieszczenie. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Radca prawny  

     Marcin Popielski 

             Zastępca Burmistrza 

                  Anna Wójcik 



UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 
2017 r., poz. 1023) rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz 
lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez 
interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji 
 
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Prószków, przyjęto uchwałą XXIV/186/2016 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 25 listopada 2016 r. Został opracowany dla obszarów, których granice 
zdefiniowano w treści uchwał: 
1) nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków; 
2) nr XXI/162/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2016r w sprawie zmiany 

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

3) Nr XXIV/185/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków. 

 
Uchwałą Nr XXX/259/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22.09.2017 r. w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Prószków wyznaczono nowy zasięg granic 
wymienionych wyżej obszarów. W związku z tym przystępuje się do opracowania zmiany Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Prószków celu dostosowania jego zapisów do zakresu przestrzennego 
określonego w drodze przywołanej uchwały. 
 
Obszar zdegradowany cechują w szczególności: wysokie bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, 
problemy edukacyjne, niski kapitał społeczny, niewystarczający poziom uczestnictwa mieszkańców w 
życiu publicznym i kulturalnym. 
 
Rewitalizacja, zgodnie z założeniami zawartymi w przepisach przywołanej na wstępie ustawy, jest 
narzędziem naprawczym obszaru zdegradowanego w co najmniej jednej ze sfer: 
1) gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw), 
2) środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź środowiska), 
3) przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w 

infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej 
jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, 
niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych), 

4) technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w 
tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych, 
umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 
energooszczędności i ochrony środowiska). 

 
Dążąc do zapobiegania negatywnym zjawiskom ujawnionym w obszarze gminy, w szczególności w 
granicach miasta Prószków, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub 
zapobieżenia procesom degradacji. W tym celu uznaje się za niezbędne opracowanie i uchwalenie 
zmiany Gminnego programu rewitalizacji. Działania podejmowane przez Gminę, mają przyczynić do 
poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także wizerunku gminy. 
Opracowanie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków, umożliwi aplikowanie 



gminie i innym podmiotom z jej obszaru o środki unijne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych. 
 
Procedura opracowania i uchwalenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji jest wieloetapowa i 
wymaga przeprowadzenia kolejno następujących działań: 
1) Rada Miejska podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany gminnego programu 

rewitalizacji; 
2) Burmistrz, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 

gminnego programu rewitalizacji, kolejno: 
3) ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany gminnego 

programu rewitalizacji na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, w 
sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w prasie lokalnej oraz przez obwieszczenie; 

4) sporządza projekt zmiany gminnego programu rewitalizacji; 
5) przeprowadza konsultacje społeczne projektu zmiany gminnego programu rewitalizacji; 
6) występuje o zaopiniowanie projektu zmiany gminnego programu rewitalizacji: 
wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii oraz 
przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt gminnego programu rewitalizacji. 
 
Skuteczność procesu rewitalizacji będzie zależała od partycypacji społecznej. W związku z tym 
zmiana GPR będzie opracowywana przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych i 
gospodarczych dzięki przeprowadzanym konsultacjom społecznym. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

             Zastępca Burmistrza 

                  Anna Wójcik 



RO.0006.264.2017.ORM                         Druk nr 285 

                                                    Projekt z dnia 13.09.2017 r. 

UCHWAŁA NR    
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 22 września 2017 roku 
 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
W uchwale Nr XXV/189/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się następujących zmian w: 
 

1. Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2020 
stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/189/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 
15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 
do niniejszej uchwały. 
 

2. Wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/189/2016 Rady 
Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabele WPF znajdują się w osobnym pliku. 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

 

         Radca prawny  

      Marcin Popielski 

                    Burmistrz 

                   Róża Malik 



OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR  
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 września 2017 r. 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

 
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2020 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian: 
W roku 2017 

1. Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 518.250,00zł, z tego: dochody 
bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 518.250,00 zł, w tym: podatki i opłaty o kwotę 242.200,00 
zł, w tym: z podatku od nieruchomości: o kwotę 560.000,00 zł 

2. Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 518.250,00 zł, w tym: zwiększono 
wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 326.781,00 zł i wydatki majątkowe (kolumna 2.2) 
o kwotę 191.469,00 zł 

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  
1. Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.286,00 

zł. 
2. Zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 

terytorialnego o kwotę 50.000,00 zł 
3. Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 

48.557,00 zł, z tego: bieżące o kwotę 12.388,00 zł i majątkowe o kwotę 36.169,00 zł 
4. Zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 108.300,00 zł 
5. Zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 83.169,00 zł 

 
W roku 2018 
W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  

1. Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 
12.388,00 zł, z tego: bieżące o kwotę 12.388,00 zł  

W roku 2019 
W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  

1. Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 
12.388,00 zł, z tego: bieżące o kwotę 12.388,00 zł  

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

1) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 36.169,00 zł, zwiększono limit 2017 o kwotę 

36.169,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą BIORÓŻNORODNOŚĆ OPOLSZCZYZNY – SKARBEM 

DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO / UMOWA PARTNERSTWA Z WOJEWÓDZTWEM OPOLSKIM 

2) zmieniono limit zobowiązań do wysokości łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia pn.: 

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU OKiS W PRÓSZKOWIE W ZAKRESIE 

TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWY ORAZ NADBUDOWY 

3) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. ABONAMENT NA PUBLIKACJĘ ELEKTRONICZNĄ W WERSJI 

ON-LINE „LEX DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO” WRAZ Z ODPOWIEDNIMI LICENCJAMI I 

WYBRANYMI MODUŁAMI. Okres realizacji 2017-2020.  Łączne nakłady finansowe 37.164,00 zł, 

limit 2017 r. 12.388,00 zł, limit 2018 r. 12.388,00 zł, limit 2019 r. 12.388,00 zł,  

Prószków, 13 września 2017 r.,                                                                       

Sporządziła: Ewa Miążek 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

                     Burmistrz 

                   Róża Malik 



RO.0006.265.2017.ORM                         Druk nr 286 

                                                    Projekt z dnia 13.09.2017 r. 

UCHWAŁA NR  

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia 22 września 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 dochodów i wydatków budżetu stanowiącymi odpowiednio 
załączniki 1 i 2 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  

      Marcin Popielski 

                    Burmistrz 

                   Róża Malik 



Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z  22 wrzesień 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  

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 903.250,00 zł 

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 46.000,00 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 46.000,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 46.000,00 zł 

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                                                
o kwotę 750.200,00 zł 

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 723.200,00 zł 

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 560.000,00 zł 

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1.000,00 zł 

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 2.000,00 zł 

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 152.000,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.200,00 zł 

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 4.000,00 zł 

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 4.000,00 zł 

Rozdział 75624 Dywidendy o kwotę 23.000,00 zł 

§ 0740 Wpływy z dywidend o kwotę 23.000,00 zł 

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 43.250,00 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 9.150,00 

§ 0610 Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 
certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 100,00 zł 

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 50,00 zł 

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnych charakterze o kwotę 4.000,00 zł 

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 5.000,00 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 31.050,00 

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 50,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 31.000,00 zł 

Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 3.050,00 

§ 0610 Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 
certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 50,00 zł 

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnych charakterze o kwotę 3.000,00 zł 

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA o kwotę 15.000,00 zł 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 15.000,00 

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 15.000,00 zł 

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  o kwotę 48.200,00 zł 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 200,00 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 200,00 zł 



Rozdział 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 33.000,00 

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych o kwotę 30.000,00 zł 

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 3.000,00 zł 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 15.000,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 15.000,00 zł 

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  o kwotę 600,00 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność  o kwotę 600,00 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 600,00 zł 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 385.000,00 zł 

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                                      
o kwotę 376.000,00 zł 

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 55.000,00 zł 

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego o kwotę 30.000,00 zł 

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 20.000,00 zł 

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 5.000,00 zł 

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń o kwotę 321.000,00 zł 

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 321.000,00 zł 

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę 9.000,00 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 9.000,00 zł 

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 9.000,00 zł 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 341.781,00 zł 

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 20.000,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 10.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł z tego: 

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

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 10.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł z tego: 

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 15.000,00 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł 

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 50.000,00 

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 84.282,00 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 21.802,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21.802,00 zł z tego: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.700,00 zł 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.102,00 zł 



Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 10.200,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.200,00 zł z tego: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.200,00 zł 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.000,00 zł 

Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 36.800,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 36.800,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 36.800,00 zł 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 15.480,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.480,00 zł z tego: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.480,00 zł 

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę 105.000,00 

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 60.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 60.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 60.000,00 zł 

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 40.000,00 zł 

Dotacje na zadania bieżące o kwotę 40.000,00 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 67.499,00 

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 10.000,00 zł 

Dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.000,00 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 57.499,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 57.499,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 57.499,00 zł 

 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 15.000,00 zł 

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 15.000,00 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 15.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł z tego: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.094,00 zł 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.906,00 zł 

 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 191.469,00 zł 

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 40.000,00 

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 40.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 6.300,00 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 6.300,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 6.300,00 zł 

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 30.000,00 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 30.000,00 zł 



Wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł 

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę 36.169,00 

Rozdział 90008 Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu o kwotę 36.169,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 36.169,00 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 79.000,00 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 79.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 79.000,00 

 
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 celowych zmienia się : 

Lp. 2 Dz. 900 Rozdział 90008 Województwo Opolskie Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego. Plan 99.643,00 zł 

- w dotacjach celowych dodaje się : 

Lp. 5 Dz. 900 Rozdział 90078 Gmina Cisek Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Plan 40.000,00 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 
310.000,00 zł 

Lp. 5 Dz. 921 Rozdział 92109 Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków.  

Plan 60.000,00 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 161 000 161 000   

  01008 Melioracje wodne 161 000 161 000   

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 359 000 359 000   

  75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 000 7 000   

  75412 Ochotnicze straże pożarne 352 000 352 000   

801   Oświata i wychowanie 42 310 42 310   

  80101 Szkoły podstawowe 10 546 10 546   

  80104 Przedszkola 31 764 31 764   

851   Ochrona zdrowia  30 000 30 000   

  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 000 30 000   

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 715 643 215 643 500 000 

  90001 Gospodarka  ściekowa i ochrona wód 500 000   500 000 

  90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 99 643 99 643   

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 116 000 116 000   

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 724 000 724 000   

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

  92195 Pozostała działalność 109 000 109 000   

 WYDATKI MAJ ĄTKOWE OGÓŁEM 3 807 623 3 307 623 500 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 2 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z  22 wrzesień 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 161 000,00 161 000,00   

  Dział 010 rozdz. 01008 161 000,00 161 000,00   

1 
Budowa studni chłonnych w rejonie budynku 
straży w Jaśkowicach - budowa sieci kanalizacji 
deszczowej 

42 000,00 42 000,00   

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 
Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości 
Prószków w rejonie ulicy 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 pieszo- 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 

359 000,00 359 000,00   

  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 352 000,00 352 000,00   

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 

300 000,00 300 000,00 dotacja celowa 

V. OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 42 310,00 42 310,00   

  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 31 764,00 31 764,00   

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 
  



4 
Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania dla 
PP w Ligocie Prószkowskiej 

6 300,00 6 300,00 
  

VI. OCHRONA ZDROWIA 30 000,00 30 000,00   

  Dział 851 rozdz.85154 30 000,00 30 000,00   

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

VII. GOSPODARKA KOMUNALNA 1 048 643,00 715 643,00   

  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 99 643,00 99 643,00   

1 
Bioróżnorodność opolszczyzny - skarbem 
dziedzictwa narodowego 

99 643,00 99 643,00 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   

VIII. 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

2 429 000,00 724 000,00   

  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 109 000,00 109 000,00   

1 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 45 000,00 45 000,00   

2 Budowa wiaty w Przysieczy 24 000,00 24 000,00   

3 
Zagospodarowanie terenu parku we wsi Jaśkowice 
- PT 

10 000,00 10 000,00   

4 
Zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego 1 w 
Prószkowie - PT 

30 000,00 30 000,00   

  RAZEM 8 745 623,00 3 807 623,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 

Zwiększa się budżet po stronie: 

Dochodów bieżących o kwotę 903.250,00 zł 

Dział 700 Rozdział 70005 o kwotę 46.000,00 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 46.000,00 zł 

Dział 756 Rozdział 75615 o kwotę 723.200,00 zł 

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 560.000,00 zł 

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1.000,00 zł 

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 2.000,00 zł 

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 152.000,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.200,00 zł 

Dział 756 Rozdział 75616 o kwotę 4.000,00 zł 

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 4.000,00 zł 

Dział 756 Rozdział 75624 o kwotę 23.000,00 zł 

§ 0740 Wpływy z dywidend o kwotę 23.000,00 zł 

Dział 801 Rozdział 80101 o kwotę 9.150,00 

§ 0610 Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 
certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 100,00 zł 

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 50,00 zł 

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnych charakterze o kwotę 4.000,00 zł 

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 5.000,00 zł  

Grant z Fundacji Górażdże „Aktywni w Regionie” dla PSP Zimnice Wielkie na realizację zadania- Piłka siatkowa 
w Zimnicach  

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 31.050,00 

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 50,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 31.000,00 zł 

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 3.050,00 

§ 0610 Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 
certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 50,00 zł 

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnych charakterze o kwotę 3.000,00 zł 

Dział 851 Rozdział 85154 o kwotę 15.000,00 

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 15.000,00 zł 

Dział 900 Rozdział 90001 o kwotę 200,00 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 200,00 zł 

Dział 900 Rozdział 90002 o kwotę 33.000,00 

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych o kwotę 30.000,00 zł 

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 3.000,00 zł 

Dział 900 Rozdział 90015 o kwotę 15.000,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 15.000,00 zł 

Dział 921 Rozdział 92195 o kwotę 600,00 



§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 600,00 zł 

 

 

Wydatków bieżących o kwotę 341.781,00 zł w tym: 

Dz. 600 Rozdz. 60016 o kwotę 10.000,00 zł na realizację zadań statutowych – bieżące remonty i utrzymanie 
dróg gminnych 

Dz. 600 Rozdz. 60017 o kwotę 10.000,00 zł na realizację zadań statutowych – bieżące remonty i utrzymanie 
dróg wewnętrznych 

Dz.700 Rozdz. 70005 o kwotę 15.000,00 zł na realizację zadań statutowych – na gospodarkę mieszkaniową 
podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, zarządzenie mieszkaniami 

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

Dz. 801 Rozdz. 80101 o kwotę 21.802,00 zł  z czego: 

w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.700,00  - realizacja grantu z Fundacji Górażdże „Aktywni 
w Regionie” - Piłka siatkowa w Zimnicach  

20 102,00 na realizację zadań statutowych w tym: 

3.300,00 - realizacja grantu z Fundacji Górażdże „Aktywni w Regionie” - Piłka siatkowa w Zimnicach  

5 476,00 – zakup komputerów stacjonarnych do PSP Zimnice Wielkie 

1 700,00 – wymiana rynien na dachu PSP Zimnice Wielkie 

1 626,00 – remont sali gimnastycznej PSP Boguszyce po zalaniu w wyniku deszczu nawalnego 

8 000,00 – zakup oleju opałowego dla ZS Złotniki 

Dz. 801 Rozdz. 80104 o kwotę 10.200,00 z czego: 

6.200,00 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla PP w Prószkowie 

4.000,00 zł w wydatkach statutowych na zakup oleju opałowego dla ZS Złotniki 

Dz. 801 Rozdz. 80110 o kwotę 36.800,00 zł z czego: 

36.800,00 zł – w wydatkach statutowych w tym: 

31.000,00 – na remont nawierzchni podejścia gimnazjum oraz opaski sali gimnastycznej w PG Prószków  
( zalecenia pokontrolne ) 

4.000,00 – na zamontowanie brakujących hydrantów w PG Prószków ( zalecenia pokontrolne) 

1.800,00 – prace remontowe z PSP Zimnice Wielkie 

Dz. 801 Rozdz. 80148 o kwotę 15.480,00 zł  

w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – PSP Prószków na odprawę dla pracownika przechodzącego 
na emeryturę  

Dz. 900 Rozdz. 90003 o kwotę 60.000,00 zł na realizację zadań statutowych  

Dz. 900 Rozdz. 90078 o kwotę 40.000,00 zł – dotacja dla Gminy Cisek na usuwanie skutków nawałnic  
i silnych wiatrów 

Dz. 900 Rozdz. 90095 o kwotę 5.000,00 zł na realizację zadań statutowych  

Dz. 921 Rozdz. 92120  kwotę 10.000,00 zł dotacja na ochronę zabytków 

Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 57.499,00 zł na realizację zadań statutowych – zakup usług na potrzeby 
sołectw 

Wydatków majątkowych o kwotę 191.469,00 zł w tym: 

Dz. 754 Rozdz. 75412 kwotę 40.000,00 zł 

Zwiększenie na inwestycji pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA”- OSP Źlinice - 
Boguszyce – zwiększenie dotacji dla OSP na dofinansowanie do nowego samochodu 

Dz. 801 Rozdz. 80104 o kwotę 6.300,00 zł 

Wprowadzono nową inwestycję „Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania dla PP w Ligocie Prószkowskiej” 
w związku z awarią starego pieca 



Dz. 851 Rozdz. 85154 o kwotę 30.000,00 zł 

Wprowadzono nową inwestycję „Zakup i montaż siłowni zewnętrznych” 

 

Dz. 900 Rozdz. 90008 o kwotę 36.169,00 zł  

Zwiększenie kosztów realizacji zadania „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. 

Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 79.000,00 zł 

Wprowadzono nowe inwestycję  

1. „Budowa wiaty w Przysieczy” na kwotę 24.000,00 zł 

2. „Zagospodarowanie terenu parku we wsi Jaśkowice – PT” na kwotę 10.000,00 zł 

3. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego 1 w Prószkowie – PT” na kwotę 30.000,00 

Zwiększono o 15.000,00 wartość inwestycji pn. „Zakup siłowni zewnętrznej”. Wartość po zwiększeniu 
45.000,00 zł. 

Zmniejsza się budżet po stronie: 

Dochodów bieżących o kwotę 385.000,00 zł 

Dział  756 Rozdział 75616 o kwotę 55.000,00 zł 

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego o kwotę 30.000,00 zł 

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 20.000,00 zł 

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 5.000,00 zł 

Dział 756 Rozdział 75619 o kwotę 321.000,00 zł 

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 321.000,00 zł 

Dział 900 Rozdział 90002 o kwotę 9.000,00 zł 

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 9.000,00 zł 

Wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł z czego : 

11.094,00 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

3.906,00 zł w wydatkach statutowych  

Przesunięcie środków na realizację inwestycji 

 

 

Sporządziła: Dorota Staniów                        

Prószków, 13.09.2017 r. 

 

 

 

 

 

 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

 

          

 

                    Burmistrz 

                   Róża Malik 



RO.0006.266.2017.ORM                         Druk nr 287 

                                                    Projekt z dnia 13.09.2017 r. 

UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia 22 września 2017 r. 

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

Źlinice - Boguszyce 

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 Źlinice - 

Boguszyce  do wysokości 300.000,00 zł ( słownie: trzysta tysięcy złotych 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 Źlinice-Boguszyce. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa 

§ 4 

Traci moc Uchwała Nr XXIX/249/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w 

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

Boguszycach. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

 

         Radca prawny  

      Marcin Popielski 

                    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 Źlinice-Boguszyce wystąpiło do Burmistrza Prószkowa z prośbą o zwiększenie kwoty dotacji  

z budżetu Gminy Prószków o 40.000,00 zł, gdyż przyznane środki nie są wystarczające na zakup 

odpowiedniego samochodu pożarniczego, uwzględniającego specyfikę terenu po którym będzie się 

poruszał. 

 

Sporządził: 

Dorota Staniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

 

         Radca prawny  

      Marcin Popielski 

                    Zastępca Burmistrza 

                          Anna Wójcik 



 

RO.0006.267.2017.ORM                         Druk nr 288 

                                                    Projekt z dnia 13.09.2017 r. 

UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 22 września 2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/197/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016r. 

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

na realizację zadania inwestycyjnego „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa 

przyrodniczego” 

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

U. tj. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm. ), oraz art. 216 ust. 2 pkt. 3 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. tj. z 2016, poz. 1870 z późn. zm. )   Rada Miejska w  

Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Paragraf 2 Uchwały nr XXV/197/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa 

przyrodniczego” otrzymuje brzmienie: 

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

ze środków budżetu gminy na 2017 r., w wysokości do kwoty 99.643,00 zł ( słownie : dziewięćdziesiąt 

dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote 00/100 )”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

 

         Radca prawny  

      Marcin Popielski 

                    Zastępca Burmistrza 

                          Anna Wójcik 



 

Uzasadnienie do uchwały : 

Zarząd województwa opolskiego poinformował Burmistrza Prószkowa, że w związku  

z rozstrzygniętym przetargiem zwiększyły się koszty realizacji inwestycji „Bioróżnorodność 

Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” w ramach której dokona się modernizacji 

ścieżki edukacyjnej na terenie rezerwatu Staw Nowokuźnicki . 

Wkład własny Gminy w ramach realizacji tego zadania zwiększy się w 2017 roku  

o 36.169,00 zł i całkowity koszt tego zadania w 2017 roku wyniesie 99.643,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

 

          

 

                    Zastępca Burmistrza 

                          Anna Wójcik 



 

RO.0006.268.2017.ORM                         Druk nr 289 

                                                    Projekt z dnia 13.09.2017 r. 

UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia 22 września 2017 r. 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek 

 

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

U. tj. z 2016 r., poz. 446 z poźn.zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. 2016 r.poz.1870 z późn. zm.) Rada Miejska w  Prószkowie 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Udziela się z budżetu Gminy Prószków na 2017 rok pomoc finansową w formie dotacji celowej dla 

Gminy Cisek w wysokości do 40.000,00 zł ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) z 

przeznaczeniem na realizację zadania: usunięcie skutków szkód wyrządzonych przez silne wiatry i 

nawałnice w dniu 07 lipca 2017 r. 

§ 2 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, przeznaczenia i zasady rozliczenia środków  

zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Prószów, a Gminą Cisek. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

 

         Radca prawny  

      Marcin Popielski 

                    Burmistrz 

                   Róża Malik 



 

Uzasadnienie do uchwały: 

 

Pismem z dnia 28.08.2017 r. Wójt Gminy Cisek zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe 

poszkodowanych w wyniku silnych wiatrów i nawałnic w dniu 07.07.2017 r. Nawałnice i silne wiatry 

spowodowały, że uszkodzeniu uległo 49 budynków mieszkalnych w miejscowości Landzmierz.   

Zgodnie z art.10 ust. 2 Ustawy o samorządzie gminnym Gminy, związki międzygminne oraz 

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom 

samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

 

                     Burmistrz 

                   Róża Malik 



 

Druk nr 290 

RO.0057.5.2017.ORM 

   Prószków, 14.09.2017 r. 
 
 

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA 
ZA OKRES OD 22.06.2017 r. DO DNIA 14.09.2017 r.  

 
1. Wykonano  oznakowanie ścieżki rowerowej w Źlinicach ul. Jędrzejczyka. 
2. Dostarczono stoły biesiadne do Zimnic Małych. 
3. Naprawiono szybę w kominku w Sali  Wiejskiej w Przysieczy. 
4. Przeprowadzono remont placów zabaw na terenie gm. Prószków     
5. Zlecono i wykonano naprawę komina w budynku świetlicy w Zimnicach Wielkich. 
6. Zlecono i wykonano tabliczki z nazwami ulic do Ligoty Prószkowskiej ( ul.Wiśniowa) i 

do    Źlinic ( kierunek ul. 1-go Maja). 
7. Naprawiono nawierzchnię drogi bocznej ul. Stara Kuźnia w Prószkowie.  
8. Wyrównano nawierzchnię drogi transportu rolnego w Zimnicach Wielkich (kierunek 

Bożygłówka) zakupiono również tłuczeń drogowy na inny odcinek tej drogi. 
9. Wykonano krótkotrwałe podłączenie  energii elektrycznej do organizacji imprezy   

plenerowej w Boguszycach.. 
10. Wykonano  remont cząstkowy dróg gminnych.  
11. Sporządzono umowę na naprawę drogi  w kierunku rzeki Odry w Chrzowicach z   

terminem realizacji do 15.09.2017r. 
12. Uzupełniono dziury i wyrównano odcinek drogi bocznej ul. Opolskiej w Jaśkowicach +  

zasypanie dziur w drodze transportu rolnego wskazanej przez radnego z Ligoty Pr. 
13. Zlikwidowano dziurę i uzupełniono dziury frezowiną asfaltową przy bramie wjazdowej 

do przedszkola w Zimnicach Małych przy ul. Szkolnej. 
14. Wykonano remont odcinka  ul. Leśnej w Przysieczy ( nowa nawierzchnia asfaltowa)  
15. Zlecono i wykonano remont nawierzchni drogi wewnętrznej w Prószkowie łączącą ul.  

Akacjową   z ul. Daszyńskiego. 
16. Zrealizowano zamówienie materiałów budowlanych do odnowy przestrzeni 

publicznej w Nowej Kuźni 
17. Zlecono i wykonano remont fragmentu ul. Polnej w Źlinicach. 
18. Zlecono i wykonano przegląd i naprawę oświetlenia placu festynowego w Przysieczy. 
19. Zlecono i wykonano naprawę odcinka kanalizacji deszczowej przy OSP w 

Chrząszczycach. 
20. Sporządzono projekt uchwały o nadaniu nazwy ulicom w Górkach. 
21. Zlecono i wykonano oczyszczenie nawierzchni ulic z naniesionego piachu  w 

Prószkowie ul. Korfantego i Źlinicach ul. Jędrzejczyka.  
22. Obsługa sołectw w zakresie zamawiania i zakupów materiałów budowlanych 

eksploatacyjnych , paliw. 
23. Zakup i montaż kosza ulicznego na odpady komunalne na placu wiejskim w Przysieczy 

(nowa siłowania), 
24. Wykoszenie i posprzątanie działki nr 996/13 w Prószkowie (plac za Centro) w związku 

z Dniami Prószkowa 
25. Posprzątanie terenów gminnych w Prószkowie i w Boguszycach.  



26. Złożono 69 wniosków CEIDG o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności 
Gospodarczej, wnioski dotyczyły wpisów, zmian, wznowień, zawieszeń oraz 
wykreśleń z ewidencji.  

27. Wykonano studnię chłonną w Zimnicach Małych 
28. Wykonano studnię chłonną w Zimnicach Wielkich  
29. Zlecono czyszczenie rowów w Przysieczy koło Caritasu.  
30. Zlecono naprawę ławek na rynku w Prószkowie  
31. Wycięto lipę na ul. Opolskiej w Boguszycach. 
32. Wycięto drzewo na Osiedlu w Prószkowie. 
33.  Podpisano 10 umów na wynajęcie sal wiejskich, będących własnością Gminy 

Prószków. 
34. Wydzierżawiono działkę niezabudowaną oznaczoną numerem 687 o pow. 0,0220 ha z 

ark.m. 6, obręb Prószków, gm. Prószków, zapisaną w księdze wieczystej nr 
OP1O/00076362/3. Uchwała Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 Rady 
Miejskiej w Prószkowie z dnia 06 października 2014 r. Tryb bezprzetargowy. Pod 
ogród warzywny. Roczny czynsz dzierżawny w wysokości 110,00 zł + VAT. Okres 
dzierżawy – 3 lata. 

35. Wydano 141 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

36. Wynajęto: 
a/ część działki oznaczonej numerem 996/13 z ark.m. 7, obręb Prószków, gm. Prószków 

na 2 dni, tj. 10-12 lipca 2017 r. z przeznaczeniem na rozmieszczenie namiotu 
cyrkowego. Czynsz najmu za ww. okres w wysokości 200,00 zł brutto 

b/ działki oznaczonej numerem 330/217 z km 2, obręb Chrząszczyce, gm. Prószków, na 6 
dni, tj. 12-17 lipca 2017 r. z przeznaczeniem na wesołe miasteczko. Czynsz najmu za 
ww. okres w wysokości 540,00 zł brutto 

a/ część działki oznaczonej numerem 996/13 z ark.m. 7, obręb Prószków, gm. Prószków 
na jeden dzień, tj. 21 lipca 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 

b/ część działki oznaczonej numerem 996/13 z ark.m. 7, obręb Prószków, gm. Prószków 
na jeden dzień, tj. 28 lipca 2017 r. z przeznaczeniem na miejsce postojowe 
mammobusu, w celu wykonywania badań mammograficznych. Czynsz najmu za ww. 
okres w wysokości 100,00 zł brutto 

c/ część działki oznaczonej numerem 996/13 z ark.m. 7, obręb Prószków, gm. Prószków 
na 5 dni, tj. 16-20 sierpnia 2017 r. z przeznaczeniem na wesołe miasteczko. Czynsz 
najmu za ww. okres w wysokości 450,00 zł brutto. 

37. Dokonano demontażu azbestu. Łącznie z terenu gminy Prószków zdemontowano, 

odebrano i zutylizowano 1476 m2 co stanowi 20 ton wyrobów zawierających azbest. 

38. Podpisano umowę na aktualizację projektu zabezpieczenia skarpy w Źlinicach. 

39. Podpisano umowę na wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Korfantego w 

Prószkowie. 

40. Podpisano umowę na projekt przebudowy ulicy Stawowej w Ligocie Prószkowskiej 

41. Trwają prace przy  przebudowie drogi wewnętrznej dojazdowej do remizy strażackiej 

w Chrząszczycach. 

42. Trwają prace przy budowie studni chłonnych w rejonie budynku straży w Jaśkowicach 



43. Odebrano inwestycję polegającą na budowie oświetlenia w miejscowości Źlinice ul. 

Polna i Boguszyce ul. Nowa 

44. Trwają prace przy przebudowie ulicy Górka w Zimnicach Małych. 

45. Zlecono i odebrano mapę do celów projektowych w ramach zadania budowa siłowni 

zewnętrznej w Górkach. 

46. Zlecono wykonanie projektu siłowni zewnętrznej w Górkach. 

47. Dokonano okresowej kontroli obiektów należących do gminy Prószków tj. świetlice, 

budynki osp, garaże itp. 

48. Wyłożono do publicznego wglądu po raz drugi projekt zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Prószkowa. 

49. Wyłoniono wykonawcę na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Proszków. 

50. Odłowiono dwa bezdomne psy z terenu gminy Prószków. 
51. W związku z pozytywną oceną złożonego przez Gminę Prószków wniosku zawarto 

umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z utworzeniem siłowni 
zewnętrznej w miejscowości Górki w ramach programu grantowego Fundacji 
Górażdże - "Aktywni w regionie" – kwota dofinansowania: 9.000,00 zł. 

52. Wydano 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
53. Zapewniono realizację 7 wniosków o udostępnienie informacji publicznej; 
54. Wystąpiono do Prezydenta Miasta Opola z propozycją przystąpienia do partnerskiego 

projektu związanego z budową infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gmin oraz 
wystąpienia o dofinansowanie na ten cel ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego RPO WO dla poddziałania 3.1.2. Strategie niskoemisyjne w 
Aglomeracji Opolskiej; 

55. Wystąpiono do WiK w Opolu Sp. z o.o. o umorzenia zobowiązań Gminy wobec w/w 
spółki w kwocie 833.000,00 zł jako wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału 
zakładowego, co stanowiłoby swoistą formę rozliczenia majątku służącego realizacji 
zadań użyteczności publicznej podlegającego przejęciu przez Miasto Opole kosztem 
Gminy Prószków w związku z dokonaną z dniem 01.01.2017r. zmianą granic; 

56. Podjęto przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania: Przebudowa dróg 
gminnych nr 104836O i nr 104840O w miejscowości Prószków (ul. Zielona  
oraz ul. Rudnicka) w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019; 

57. Rozpatrzono petycję wniesioną w sprawie likwidacji drugiego oddziału 
przedszkolnego w PP w Górkach; 

58. Wydano 2 decyzje administracyjne w przedmiocie przeznaczenia osób do 
wykonywania świadczeń osobistych na rzecz obrony;  

59. Wydano 2 decyzje administracyjne w przedmiocie przeznaczenia do wykonania 
świadczeń rzeczowych na rzecz obrony; 

60. Przeprowadzono remont pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku UM w 
Prószkowie (pokoje nr: 13, 14, 15, 16, 20) wraz z wymianą sieci komputerowej i 
instalacji elektrycznej oraz modernizacją serwerowni UM w Prószkowie; 

61. W obszarze prowadzenia archiwum zakładowego przekazano do brakowania 
materiały archiwalne z ostatnich wyborów do Sejmu i Senatu oraz 9 metrów 
materiałów pozostałych; 



62. W dniach 06-08.09.2017r. uczestniczono w szkoleniu obronnym z zakresu 
przygotowania i realizacji zadań wynikających z przygotowań obronnych na terenie 
Gminy Prószków; 

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

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

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

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

67. We współpracy z sołectwem Boguszyce zorganizowano uroczystości upamiętniające 
jubileusz 20-lecia powodzi tysiąclecia;  

68. Podjęto przygotowania do planowanych na 2018r. uroczystości 10-lecia 
Prószkowskiej Parady Orkiestr z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Federalnych Sił 
Zbrojnych Niemiec; 

69. Przeprowadzono modernizację i remont instalacji alarmowej w OSP Prószków; 
70. Zapewniono organizację zebrania Prezydium Oddziału Powiatowego OSP RP Powiatu 

Opolskiego z oddziałem Zarządu Gminnego OSP RP w Prószkowie. 
 
 
 

Burmistrz 
       /-/ 
Róża Malik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków  za I półrocze oraz pisma 

radnego Powiatu Opolskiego – Jana Karpy znajdują się w osobnych plikach. 

 

 

 

awrzesniewski
Prostokąt


