
RO.0002.34.2017.ORM                          Prószków, 12.12.2017 r. 
 

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 
Hotel „Arkas” w Prószkowie 

ul. Daszyńskiego 12 
20 grudzień 2017 r., godz. 14.00 

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

1)  Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 325): 
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
b) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

2) uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018 (druk nr 326): 
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały 

budżetowej, 
c) odczytanie opinii i wniosków komisji Rady przez jej przewodniczących lub zastępców, 
d) ustosunkowanie się Burmistrza do wniosków i opinii komisji, 
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 
f) podjęcie uchwały budżetowej. 

3) zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017 (druk nr 329), 
4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 330), 
5) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017 (druk nr 

331), 
6) poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów                              

oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 332), 
7) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wspólnej obsługi 

administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Prószków 
(druk nr 333), 

8) zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Prószków (druk nr 334), 

9) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty (druk nr 335), 
10) utworzenia Klastra Energii Ziemia Prószkowska (druk nr 336), 
11) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego  zasady współpracy w zakresie 

utworzenia, funkcjonowania i współfinansowania ośrodka wsparcia w formie Dziennego 
Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie (druk nr 337), 

12) rozszerzenia przedmiotu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 338) 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 339). 
6. Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych na 

ostatniej sesji Rady Miejskiej (druk nr 340). 
7. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie 

stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXI/281/2017 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków.   



8. Wezwanie z dnia 27 listopada 2017 r. do usunięcia naruszenia prawa wniesione przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju „Zielona Ziemia” 46-060  
Prószków, ul. Daszyńskiego 6 wraz z pismem z dnia 12 grudnia 2017 r. przekazującym 
stanowisko w sprawie wezwania.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekty uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz uchwalenia budżetu 

gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017 oraz opinie Rio znajdują się w osobnych 

plikach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UCHWAŁA NR  

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia 20 grudnia 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 2017 r., 

poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ), 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 budżetu stanowiącym załącznik nr 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  

     Kamil Puszczewicz  

                          Burmistrz 

                         Róża Malik 

RO.0006.302.2017.ORM                                   Druk nr 329 

Projekt z dnia 12.12.2017 r.  



Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z  20 grudnia 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   

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 68.891,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 68.891,00 

Rozdział 90008 Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu  o kwotę 68.891,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 68.891,00 zł 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 40.000,00 zł 

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę 40.000,00 

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

Dotacje na zadania bieżące o kwotę 40.000,00 zł 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 108.891,00 zł 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę 40.000,00 

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 40.000,00 zł 

Dotacje na zadania bieżące o kwotę 40.000,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 68.891,00 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 68.891,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 68.891,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  68.891,00 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 celowych zmienia się: 

Lp. 2 na: 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 30.752,00 zł 

Lp. 5 na: Dz. 852 Rozdział 85278 Gmina Cisek Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Plan 40.000,00 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 580 744 580 744   

  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 54 000 54 000   

  60016 Drogi publiczne gminne 441 744 441 744   

  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  35 420 35 420   

  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35 420 35 420   

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

676 752 146 752 530 000 

  90001 Gospodarka  ściekowa i ochrona wód 500 000   500 000 

  90002 Gospodarka odpadami 30 000   30 000 

  90008 Ochrona różnorodności biologicznej i 
krajobrazu 

30 752 30 752   

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 116 000 116 000   

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 129 000 129 000   

  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000 20 000   

  92195 Pozostała działalność 109 000 109 000   

 WYDATKI MAJ ĄTKOWE OGÓŁEM 2 016 896 1 486 896 530 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 2 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z  20 grudnia 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 4 922 057,00 580 744,00   

  Dział 600 rozdz. 60013 4 395 313,00 54 000,00   

1 

Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-
Prószków obejmująca również budowę parkingu 
Bike&Ride w m. Prószków 

4 341 313,00 0,00 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 441 744,00 441 744,00   

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

2 
Przebudowa ul. Wolności w miejscowości 
Źlinice 

37 744,00 37 744,00 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 

10 000,00 10 000,00   



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 35 420,00 35 420,00   

  Dział 851 rozdz.85154 35 420,00 35 420,00   



1 Zakup i montaż siłowni zewnetrznych 35 420,00 35 420,00   

VII. GOSPODARKA KOMUNALNA 1 078 632,00 676 752,00   

  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. 90002 30 000,00 30 000,00   

1 
Objęcie udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego Sp.z o.o. 

30 000,00 30 000,00   

  Dział 900 rozdz. 90008 99 632,00 30 752,00   

1 
Bioróżnorodność opolszczyzny - skarbem 
dziedzictwa przyrodniczego 

99 632,00 30 752,00 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 

2 429 000,00 129 000,00   

  Dział 921 rozdz. 92109 2 320 000,00 20 000,00   

1 

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

2 320 000,00 20 000,00 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 9 060 089,00 2 016 896,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 

Zmniejsza się budżet po stronie: 

Wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł w tym: 

Dz. 900 Rozdz. 90078 o kwotę 40.000,00 zł 

40.000,00 – przesunięcie dotacji dla Gminy Cisek na klasyfikację budżetową 852 85278 

Wydatków majątkowych o kwotę 68.891,00 zł  

Zmniejszenie wartości inwestycji pod nazwą  „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa 
przyrodniczego” o kwotę 68.891,00. Wartość inwestycji po zmniejszeniu w 2017 r. 30.752,00 zł.  

Zwiększa się budżet po stronie: 

Wydatków bieżących o kwotę 108.891,00 zł w tym: 

Dz. 852 Rozdz. 85278 o kwotę 40.000,00 zł 

40.000,00 – przesunięcie dotacji dla Gminy Cisek z klasyfikacji budżetowej 900 90078 

Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 68.891,00 zł 

68.891,00 – na realizację zadań statutowych  

 

 

 

 

Sporządziła: Dorota Staniów                        

Prószków, 12.12.2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarbnik Gminy  

Dorota Staniów 

         

 

                          Burmistrz 

                         Róża Malik 



 

 

UCHWAŁA NR    
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 20 grudnia 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 
2017 r., poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077 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  

     Kamil Puszczewicz  

                   Zastępca Burmistrza 

                         Anna Wójcik 
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OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR  

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 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 

� Zwiększono wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 68.891,00 zł i zmniejszono wydatki majątkowe 
(kolumna 2.2) o kwotę 68.891,00 zł 

 
W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  

• Zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 68.891,00 
zł, z tego: majątkowe o kwotę 68.891,00 zł 

• Zmniejszono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 68.891,00 zł 
 
W roku 2018 
W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  

• Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 68.880,00 zł, 
z tego: majątkowe o kwotę 68.880,00 zł 

• Zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 68.880,00 zł 
 

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

Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 11,00 zł, zmniejszono limit na 2017 r. o kwotę 68.891,00 zł, 
zwiększono limit na 2018 r. o kwotę 68.880,00 zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 92.503,00 zł 
przedsięwzięcia pn. BIORÓŻNORODNOŚĆ OPOLSZCZYZNY – SKARBEM DZIEDZICTWA 
PRZYRODNICZEGO / UMOWA PARTNERSTWA Z WOJEWÓDZTWEM O POLSKIM (Okres 
realizacji 2015-2018). 

Zmniejszono limit zobowiązań ogółem dla przedsięwzięć: 

1) BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ZŁOTNIKI-
PRÓSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU BIKE & RIDE W M.PRÓSZKÓW 
(Okres realizacji 2016-2018) o kwotę 20.000,00 zł.  

2) PRZEPROWADZENIE BADAŃ MONITORINGOWYCH NA ZREKULTYWOWANYM 
SKŁADOWISKU ODPADÓW W ZIMNICACH MAŁYCH (Okres realizacji 2016-2017) o kwotę 3.531,00 
zł. 

3) UTWORZENIE, UTRZYMANIE I OBSŁUGA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH (Okres realizacji 2013-2018) o kwotę 251.000,00 zł. 

4) BUDOWA STUDNI CHŁONNEJ W ZIMNICACH MAŁYCH (Okres realizacji 2016-2017) o kwotę 
3.600,00 zł. 

5) BUDOWA STUDNI CHŁONNEJ W ZIMNICACH WIELKICH (Okres realizacji 2016-2017) o kwotę 
3.600,00 zł. 

6) OBJĘCIE UDZIAŁÓW WODOCIĄGI I KANALIZACJA OPOLE (Okres realizacji 2008-2018) o kwotę 
5.718.000,00 zł. 

7) ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU OKiS W PRÓSZKOWIE W 
ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWY ORAZ NADBUDOWY (Okres realizacji 2015-
2019) o kwotę 80.000,00 zł. 

 

Prószków, 12 grudnia 2017 r.,                                                                       

Sporządziła: Ewa Miążek 



 

UCHWAŁA NR         

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 
z dnia 20 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 
budżetowego 2017 

 

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

2017 r., poz. 1875 ), oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych ( tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077 )  Rada Miejska w  Prószkowie uchwala, co następuje: 

 

§1 

1) Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017 w 
kwocie 71.722,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

2) Ustala się plan finansowy wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji 
wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017 w kwocie 
71.722,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

3) Środki finansowe gromadzone będą na wyodrębnionym subkoncie podstawowego 
rachunku bankowego Gminy Prószków 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§  3 

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

 

 

 

 

 

Skarbnik Gminy  

Dorota Staniów 

        Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

                          Burmistrz 

                         Róża Malik 
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Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z  grudnia 2017  r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które 

nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017 

 

 

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJ Ą Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017 

      

LP NAZWA 
ZADANIA KWOTA TERMIN REALIZACJI 

1 

Zagospodarowanie 
terenu przy ul. 
Korfantego w 
Prószkowie PT 

12 700,00 31.03.2018 

2 

Remont lokalu 
mieszkalnego nr 6 
przy ul. 
Zawadzkiego 25 w 
Prószkowie 

59 022,00 31.03.2018 

  RAZEM 71 722,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 2 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z  grudnia 2017  r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które 

nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017 

 

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJ Ą Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017 

 

WYDATKI  BIEŻĄCE    

Dział Rozdział Treść PLAN 
Termin 

wykonania 
wydatku 

700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 59 022,00   

  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 59 022,00   

    wydatki bieżące 59 022,00   

    
Remont lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. 
Zawadzkiego 25 w Prószkowie 

59 022,00 31.03.2018 

    RAZEM 59 022,00   

WYDATKI  
MAJĄTKOWE    

Dział Rozdział Treść PLAN 
Termin 

wykonania 
wydatku 

921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 12 700,00   

  92195 Pozostała działalność 12 700,00   

    wydatki majątkowe 12 700,00   

    
Zagospodarowanie terenu przy ul. Korfanfego 1 w 
Prószkowie - PT 

12 700,00 31.03.2018 

    RAZEM 12 700,00   

     

  RAZEM  WYDATKI 71 722,00  

     
     
  

Wydatki majątkowe 12 700,00  
 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

 

Zgodnie z art. 263 Ustawy o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków budżetu 
wygasają z upływem roku budżetowego, jednak organ stanowiący może w drodze Uchwały ustalić 
wykaz wydatków do których przepis ten nie ma zastosowania i ustalić termin wykonania tego 
wydatku w następnych roku budżetowym. 

 

W związku ze złożonymi wnioskami o wydłużenie terminu realizacji zadań pn.  
 

1. Remont lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Zawadzkiego 25 w Prószkowie – ze względu na złożony 
proces technologiczny i brak możliwości wykonania zadania.  

 

2. Zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego w Prószkowie PT – ze względu na poszerzenie 
zakresu umowy oraz uzyskanie wymaganych dokumentów 

 

w/w zadania  zostały ujęte w wykazie wydatków z terminem ostatecznej realizacji 31.03.2018 r. 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Dorota Staniów                                    Prószków, dnia 12.12.2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarbnik Gminy  

Dorota Staniów 

         

      

                          Burmistrz 

                         Róża Malik 



 

UCHWAŁA Nr  
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia  20 grudnia 2017 r. 
 

 
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, 
wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1875) w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785  
z późn. zm.) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ) oraz w związku z art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821) w związku z art. 9 oraz  
art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa  
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1 
Zarządza się pobór w drodze inkasa: 

1) podatku rolnego od osób fizycznych; 
2) podatku od nieruchomości od osób fizycznych; 
3) podatku leśnego od osób fizycznych. 

 
§ 2 

Wyznacza się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania podatków 
wymienionych w § 1 : 
 

1) Sołtysów na terenie swojego sołectwa i Przewodniczącego Zarządu Jednostki 
Pomocniczej Miasta Prószków na terenie tego miasta: 
a) Lidia Piechaczek   na terenie Sołectwa Boguszyce; 
b) Krystian Mróz   na terenie Sołectwa Chrząszczyce; 
c) Leonard Wotzka   na terenie Sołectwa Chrzowice; 
d) Tadeusz Wieszala  na terenie Sołectwa Folwark; 
e) Alfred Kiełbasa   na terenie Sołectwa Jaśkowice; 
f) Aniela Czollek   na terenie Sołectwa Ligota Prószkowska; 
g) Damian Kaleta   na terenie Sołectwa Nowa Kuźnia; 
h) Krzysztof Lellek   na terenie Sołectwa Przysiecz; 
i) Andrzej Czerwiński  na terenie Sołectwa Zimnice Małe; 
j) Krzysztof Cebula   na terenie Sołectwa  Zimnice Wielkie; 
k) Maria Urbacka   na terenie Sołectwa Źlinice; 
l) Elżbieta Moczko   na terenie Miasta Prószków; 

2) Osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim w Prószkowie: 
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a) Sylwia Białończyk; 
b) Gabriela Grund; 
c) Emanuela Lelek; 
d) Małgorzata Piasecka; 
e) Gabriela Hudala; 
f) Natalia Piasecka; 
g) Aldona Wójcicka. 

 
§ 3 

1. Inkasenci, o których mowa w § 2 pkt 1 uchwały, są uprawnieni i zobowiązani do 
pobierania podatków od osób zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający 
opodatkowaniu na obszarze ich działania. 
2. Inkasenci, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały, są uprawnieni do pobierania podatków od 
osób zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na terenie całej 
Gminy Prószków. 
3. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego  
lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w ciągu trzech dni następujących po ostatnim 
dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.  
4. Inkasenci dokonują czynności inkasa osobiście. 
5. Umocowanie inkasenta automatycznie wygasa z chwilą utraty zatrudnienia lub 
wygaśnięcia funkcji sołtysa. 
 

§ 4 
Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia podatku przez 
podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego lub na właściwy rachunek bankowy. 
 

§ 5 
Za pobranie podatków i wpłacenie ich w terminie, zgodnie z § 3 ust. 3 uchwały, inkasentowi 
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 6 % od  sumy  zainkasowanych podatków 
stanowiących dochody budżetu gminy. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego 
potrącania swojego wynagrodzenia. 
 

§ 6 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.    
 

§ 7 
Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie                   
i poszczególnych sołectwach oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 

§ 8 
Traci moc uchwała Nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 
roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia 
za inkaso (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 100, poz. 1139) zmieniona uchwałą Nr 
VI/36/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 
2011 r. Nr 52, poz. 684), uchwałą Nr XV/110/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 
lutego 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r., poz. 508), uchwałą Nr V/36/2015 Rady 
Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 marca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r., poz. 848), 



uchwałą Nr XV/117/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2016 r., poz. 563), uchwałą Nr XVII/124/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z 
dnia 6 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r., poz. 860) oraz uchwałą Nr 
XXII/164/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2016 r. (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2016 r., poz. 2350), a także Uchwała Nr XIV/94/2003 Rady Gminy Prószków z 
dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów (Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego z 2003 r. Nr 104, poz. 2071). 
 

 
 

§ 9 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skarbnik Gminy  

Dorota Staniów 

        Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

                   Zastępca Burmistrza 

                         Anna Wójcik 



Uzasadnienie do Uchwały 
 
Zmiana dotychczas obowiązującej uchwały wynika z potrzeby wprowadzenia uchwały 
zawierającej aktualne informacje, dotyczące wskazanych osób, na które został nałożony 
obowiązek pobierania należności w drodze inkasa. 
Wykreślono inkasenta: 
Jan Damboń na terenie Sołectwa Winów – z powodu przyłączenia sołectwa do Miasta Opola 
Bernard Panuś na terenie sołectwa Górki – z powodu śmierci inkasenta 
Jerzy Wocka na terenie sołectwa Złotniki – z powodu rezygnacji z funkcji inkasenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarbnik Gminy  

Dorota Staniów 

         

 

                          Burmistrz 

                         Róża Malik 
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Uchwała Nr     /……./2017 
RADY  MIEJSKIEJ  w  PRÓSZKOWIE 

z dnia  …………… 2017 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Prószków 

 
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 
1610 ze zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

 

§1 

W uchwale NR XXXI/246/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2005 roku w 

sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prószków: 

1/ w § 4 dodaje się ust. 7 o treści: „Za dochód, w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się wszelkie 

przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie 

ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do 

dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, 

jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy 

w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, 

jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku 

mieszkaniowego”; 

2/ w § 16 dodaje się ust.3a o treści: „Osoby wpisane na listę osób ubiegających się o wynajem lokalu 

zobowiązane są do składania aktualizacji wniosku każdego roku do dnia 30 maja. Niezłożenie 

aktualizacji wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy osób ubiegających się o 

wynajem lokalu”. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

§ 4 

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

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

         Radca prawny  

     Marcin Popielski 

                          Burmistrz 

                         Róża Malik 
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Uzasadnienie 

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.) 
rada gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy. Zasady te powinny określać w szczególności wysokość dochodu gospodarstwa domowego 
uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz 
wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu (art. 21 
ust. 3 pkt 1 ustawy). 

Ponieważ w ww. ustawie jak również w uchwale XXXI/246/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie 
z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Prószków nie została uregulowana definicja dochodu, należy 
doprecyzować w uchwale co rozumie się przez pojęcie „dochód”. 

Ponadto w związku z problemami z aktualizacją wniosków o przydział mieszkania, należy 
uregulować zasady aktualizacji wniosków. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

      

                          Burmistrz 

                         Róża Malik 



 

Uchwała Nr     /……./2017 

RADY  MIEJSKIEJ  w  PRÓSZKOWIE 

z dnia  …………… 2017 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm./ oraz art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm./ RADA MIEJSKA w 

PRÓSZKOWIE uchwala, co następuje:  

§ 1 

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 

ustawy o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy: 

a/ lokalu mieszkalnego nr 2, mieszczącego się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy Rynek 15 w Prószkowie wraz z udziałem wynoszącym 2338/10000 części we współwłasności 
działki nr 654 z ark.m. 6, obręb Prószków, na której znajduje się budynek, zapisanej w księdze 
wieczystej KW nr OP1O/00100464/6; 
b/ lokalu mieszkalnego nr 4, mieszczącego się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy Rynek 15 w Prószkowie wraz z udziałem wynoszącym 2498/10000 części we współwłasności 
działki nr 654 z ark.m. 6, obręb Prószków, na której znajduje się budynek, zapisanej w księdze 
wieczystej KW nr OP1O/00100464/6; 
c/ lokalu mieszkalnego nr 6, mieszczącego się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy Rynek 15 w Prószkowie wraz z udziałem wynoszącym 1280/10000 części we współwłasności 
działki nr 654 z ark.m. 6, obręb Prószków, na której znajduje się budynek, zapisanej w księdze 
wieczystej KW nr OP1O/00100464/6. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3 

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

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

        Radca prawny  

     Marcin Popielski 

                          Burmistrz 

                         Róża Malik 

RO.0006.308.2017.ORM                                  Druk nr 335 

Projekt z dnia 06.12.2017 r.  



Uzasadnienie 

 

Najemcy lokali mieszkalnych nr 2, 4 i 6, mieszczących się w budynku przy Rynek 15 w Prószkowie 

zwrócili się o udzielenie bonifikaty na zakup przedmiotowych lokali wraz z udziałem we 

współwłasności działki Nr 654 z ark.m. 6, obręb Prószków.   

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

/t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm./ właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej 

zgodnie z art. 67 ust. 3, na podstawie uchwały rady, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal 

mieszkalny.   

Artykuł 18 ust. 2 pkt. 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2017 poz. 1875), do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 

majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała 

rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat 

strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu 

określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. 

W związku z powyższym, mając na celu umożliwienie realizacji przysługujących najemcy 
uprawnień wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, zasadnym i celowym 
jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

      

                          Burmistrz 

                         Róża Malik 



 

UCHWAŁA NR ……………… 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ………………. 2017 r. 

 

w sprawie utworzenia Klastra Energii Ziemia Prószkowska 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 9 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 2 pkt 15a oraz art. 38a ustawy 
z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1148) Rada 
Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się wolę podjęcia współpracy i przystąpienia Gminy Prószków do klastra Energii Ziemia 
Prószkowska. 

§ 2. 1. Partnerami współtworzącymi Klaster Energii Ziemia Prószkowska będą: Gmina Prószków oraz 
West Wind Energy Polska Sp. z o. o.  

2. Rolę koordynatora Klastra Energii Ziemia Prószkowska będzie pełniła spółka West Wind Energy 
Polska Sp. z o. o., odpowiedzialna za administracyjną stronę działania i reprezentowanie Klastra 
Energii Ziemia Prószkowska na zewnątrz. 

3. Zasady funkcjonowania Klastra Energii Ziemia Prószkowska, zasady współpracy partnerów oraz 
obowiązki i uprawnienia Koordynatora określone zostaną w porozumieniu o ustanowieniu Klastra 
Energii Ziemia Prószkowska. 

4. Projekt porozumienia o ustanowieniu Klastra Energii Ziemia Prószkowska stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

                   Zastępca Burmistrza 

                         Anna Wójcik 

RO.0006.309.2017.ORM                                    Druk nr 336 

Projekt z dnia 12.12.2017 r. 



 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY 

 

Zgodnie z art. 2 pkt 15 a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r o odnawialnych źródłach energii (tj. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1148) klaster energii to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą 
wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki 
samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub 
obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci 
dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra 
nieprzekraczającym granic jednego powiatu. 

Do zadań własnych gminy wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), należy m.in. sprawy ochrony środowiska (pkt 
1) oraz sprawy związane z zaopatrywaniem w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Zgodnie zaś z 
art. 9 ust. 1 ww. ustawy w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a 
także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. 

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, iż celem głównym zawarcia porozumienia w 
sprawie utworzenia Klastra Energii Ziemi Prószkowskiej jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa 
energetycznego, poprawa lokalnego środowiska naturalnego i zwiększenie konkurencyjności oraz 
efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. 

W efekcie podjętej uchwały zostanie zawarte porozumienie o ustanowieniu Klastra Energii Ziemi 
Prószkowskiej, który umożliwi wspólną realizację zadań z zakresu: 

- poprawy efektywności energetycznej regionu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; 

- poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu; 

- poprawy stanu środowiska naturalnego; 

- zmniejszenia emisji CO2; 

- wykorzystania lokalnych zasobów do produkcji energii. 

W ramach podejmowanych działań zawarte zostanie porozumienie cywilnoprawne pomiędzy 
Gminą Prószków oraz West Wind Energy Polska Sp. z o. o.   tworzącymi Klaster Energii „Ziemia 
Prószkowska”, celem uzyskania certyfikacji klastra energii w Ministerstwie Energii. Certyfikacja 
pozwoli gminie uzyskać możliwość dofinansowania środków z POOIiŚ oraz z NFOŚiGW na budowę 
Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz JST.  

Utworzenie klastra energii odnawialnej ma także na celu poprawę stanu środowiska, 
prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wzmacnianie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji 
wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych. Ponadto, w procedurach aplikujących o 
środki finansowe   do funduszy strukturalnych, programów ramowych i innych potencjalnych źródeł 
finansowania, istnienie klastra i bycie jego członkiem zapewni lepszą pozycję w rankingu 
aplikujących wnioskodawców.  

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 
 

 

          

 

                   Zastępca Burmistrza 

                         Anna Wójcik 



Załącznik 

do uchwały ……………………… 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia …………….2017 r. 

 

POROZUMIENIE O USTANOWIENIU KLASTRA ENERGII 

(dalej jako „Porozumienie”) 

zawarte dnia __ ______ 2017 r. w Prószkowie, pomiędzy: 

1. Gminą Prószków 

z siedzibą w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, NIP: 991-02-84-648, REGON: 
531413248, reprezentowaną przez: Burmistrza Prószkowa – Panią Różę Malik 

a 

2. West Wind Energy Polska Sp. z o. o.  

z siedzibą w Toruniu, ul. Gdańska 4a, 87-100 Toruń, NIP: 956-22-69-077, REGON:340739561, 
reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu – Pana Felixa Kurpiers 

 

zwanymi dalej łącznie „Partnerami”, a każdy z osobna „Partnerem”, 

Partnerzy postanowili zawrzeć Porozumienie o następującej treści: 

§1. 

[Przedmiot porozumienia] 

1. Przedmiotem porozumienia jest utworzenie Klastra Energii Ziemia Prószkowska, zwanego dalej 
„Klastrem”, oraz określenie zakresu, zasad i kierunków współpracy pomiędzy Partnerami niniejszego 
Porozumienia. 

2. Strony zgodnie postanawiają, iż Klaster zostaje zawiązany niniejszym Porozumieniem, w celu 
wspólnego i skoordynowanego równoważenia podaży oraz zapotrzebowania na energię lub paliwa 
gazowe na obszarze Klastra, poprzez działalność w zakresie ich wytwarzania, dystrybuowania i 
obrotu. 

3. Klaster funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu, nie posiada osobowości 
prawnej oraz nie podlega rejestracji. 

4. Partnerami Klastra są podmioty zawierające niniejsze Porozumienie, z zastrzeżeniem postanowień 
§8 poniżej. 

§2. 

[Okres działania] 

Partnerzy zgodnie postanawiają, iż Klaster zostaje zawiązany na czas nieokreślony. 

 

 



§3. 

[Obszar działania] 

Klaster będzie prowadził swoją działalność na obszarze gminy Prószków oraz na obszarze działania 
pozostałych Partnerów, które w późniejszym terminie przystąpią do niniejszego Porozumienia, 
zwanym dalej „Obszarem”. 

§4. 

[Cele i działalność] 

1. Nadrzędnym celem Klastra jest utworzenie Gminy samowystarczalnej energetycznie poprzez 
prowadzenie działalności gospodarczej , o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (tj. 
Dz. U. 2017, poz. 220 ), mającej na celu wspólne i skoordynowane równoważenie podaży oraz 
zapotrzebowania na energię lub paliwa gazowe na Obszarze, poprzez działalność w zakresie ich 
wytwarzania, dystrybuowania i obrotu. 

2. Wykonywanie działalności gospodarczej przez Klaster, będzie realizowane w ramach koncesji 
wydanej dla Koordynatora Klastra bądź w ramach wpisu Koordynatora Klastra do Rejestru, o którym 
mowa w art. 7, art. 23 lub art. 34 ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (tj. Dz. U. 2017 poz. 
1148). 

3. Do celów Klastra należą także poprawa stanu środowiska na Obszarze, poprawa bezpieczeństwa 
energetycznego, prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki 
optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym zwłaszcza 
odnawialnych źródeł energii oraz innym działaniom proefektywnościowym. 

4. Działalność Klastra będzie umacniać wizerunek Obszaru, jako regionu wspierającego działania 
proekologiczne. 

5. Klaster będzie stanowił podstawę do rozpoczęcia i prowadzenia wspólnych działań służących 
osiąganiu zakładanych celów. 

6. Partnerzy postanawiają podjąć wspólne działania mające na celu między innymi: 

a. przeciwstawianie się powstającym zagrożeniom dla bezpieczeństwa energetycznego oraz 
opracowywanie i wdrażanie skutecznych metod zapobiegania negatywnym skutkom tych zjawisk, 

b. inicjowanie i podejmowanie działań, w tym procesów inwestycyjnych, prowadzących do wdrażania 
najnowszej technologii, w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych, na poziomie regionalnym 
i lokalnym, w szczególności innowacyjnych modeli wytwarzania, magazynowania i dystrybucji 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, z wykorzystywaniem dostępnych lokalnie 
zasobów, z którego będą mogli korzystać Partnerzy niniejszego Porozumienia, mieszkańcy Obszaru 
oraz inne podmioty z regionu. 

7. Dla realizacji celów Klastra, Partnerzy dołożą wszelkich starań, aby znaleźć najkorzystniejszą 
formułę współpracy, mając na względzie uwarunkowania techniczne, organizacyjne i prawne, a także 
dostępne instrumenty finansowe umożliwiające sfinansowanie planowanych przedsięwzięć. 

8. Dążąc do realizacji celów określonych powyżej, w ramach Klastra będą podejmowane działania 
mające doprowadzić do stworzenia nowoczesnego środowiska współpracującego na bazie 
najnowszych, innowacyjnych technologii w zakresie badań, wdrożeń i kształcenia kadr z 
zapewnieniem wzajemnych transferów wiedzy, środków i technologii, a przez to: 

a. wypracowanie i następnie wdrażanie efektywnych rozwiązań służących radykalnej poprawie stanu 
środowiska, w tym jakości powietrza na Obszarze, 



b. stworzenie i następnie wdrażanie kompleksowych programów służących bezpieczeństwu i 
samowystarczalności energetycznej Obszaru przy optymalnym wykorzystywaniu lokalnych zasobów 
energetycznych, 

c. stworzenie korzystnych warunków dla realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii, a w 
szczególności prowadzenie prac studialnych i badawczych mających na celu opracowanie 
optymalnych programów inwestycyjnych, 

d. realizację programów inwestycyjnych finansowanych ze środków publicznych i prywatnych, 

e. prowadzenie edukacji ekologicznej i propagującej efektywne gospodarowanie energią, 

f. inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i finansowanie prac badawczo-rozwojowych i 
przemysłowych, 

g. realizację działań prowadzących do poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii, 

h. wspieranie rozwoju inteligentnych systemów monitorowania konsumpcji energii jako narzędzia 
bilansowania, sterowania poboru energii oraz zintegrowanego planowania, 

i. tworzenie mechanizmów skutecznego pozyskiwania i wykorzystywanie dostępnych środków 
publicznych na sfinansowanie inicjatyw podejmowanych w ramach Klastra. 

9. Cele Klastra osiągane będą w szczególności poprzez: 

a. stworzenie platformy wymiany pomiędzy Partnerami informacji o potrzebach i wzajemnej ofercie, 
jak również o możliwych działaniach, które mogą być podejmowane w ramach Klastra, 

b. budowę zespołów projektowych aplikujących o środki finansowe do funduszy strukturalnych, 
programów ramowych i innych potencjalnych źródeł finansowania badań i wdrożeń, 

c. promocję innowacyjnych rozwiązań w zakresie zapobiegania lub ograniczania emisji 
zanieczyszczeń oraz likwidacji ich negatywnych skutków, 

d. prowadzenie działań edukacyjnych na poziomie regionalnym i lokalnym w zakresie związanym z 
celami Klastra, 

§5. 

[Organy Klastra] 

1. Klaster prowadzi swoje działania oraz podejmuje decyzje poprzez swoje organy. 

2. Do organów Klastra należą: 

a. Zgromadzenie Partnerów Klastra; 

b. Koordynator Klastra. 

§6. 

[Zgromadzenie Partnerów Klastra] 

1. Zgromadzenie Partnerów Klastra jest najwyższym organem decyzyjnym i kontrolnym Klastra. 

2. Zgromadzenie Partnerów Klastra składa się z należycie umocowanych   przedstawicieli Partnerów 
Klastra. 



3. Każdy Partner ma prawo wyznaczenia i zmiany swojego przedstawiciela do Zgromadzenia 
Partnerów Klastra. 

4. Pracami Zgromadzenia Partnerów Klastra kieruje Przewodniczący Zgromadzenia wybierany 
spośród członków Zgromadzenia Partnerów Klastra. 

5. Do zadań Zgromadzenia Partnerów Klastra w szczególności należy: 

a. ustalanie strategii oraz planowanie działań Klastra, 

b. nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Porozumienia, 

c. inicjowanie współpracy z innymi podmiotami, których cele i działania są zgodne z celami 
niniejszego Porozumienia, 

d. zatwierdzanie zmian do regulaminów obowiązujących w Klastrze, 

e. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowego Partnera oraz w sprawie wykluczenia Partnera z 
Klastra, 

f. przyjmowanie rocznych sprawozdań oraz zatwierdzanie rocznych planów działalności Koordynatora 
Klastra. 

6. Wszelkie uchwały Zgromadzenia Partnerów Klastra podejmowane są zwykłą większością głosów, 
przy kworum liczącym co najmniej połowę przedstawicieli wszystkich Partnerów, chyba że 
postanowienia niniejszego Porozumienia stanowią odrębnie. Teksty uchwał są spisywane i 
podpisywanie przez przedstawicieli Zgromadzenia Partnerów Klastra obecnych na posiedzeniu. 

7. Członkom Zgromadzenia Partnerów Klastra nie przysługuje od Klastra zwrot kosztów podróży oraz 
wynagrodzenie za udział w ich pracach. 

8. Miejsca i terminy posiedzeń Zgromadzenia Partnerów Klastra są wyznaczone przez 
Przewodniczącego. 

§7. 

[Koordynator Klastra] 

1. Partnerzy ustalają, że funkcję Koordynatora Klastra pełnić będzie:  
West Wind Energy Polska Sp. z o.o. 

2. Koordynator Klastra jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw i reprezentacji Klastra. 

3. Do obowiązków Koordynatora Klastra należą: 

a. organizowanie struktury instytucjonalnej Klastra, 

b. koordynowanie działań Partnerów w zakresie rozwoju Klastra, 

c. prowadzenie bieżących prac administracyjnych i finansowych związanych z działalnością Klastra, 

d. organizacja biura Klastra, 

e. pozyskiwanie środków na realizację projektów zgodnych ze strategią Klastra, 

f. realizacja prac zleconych przez Zgromadzenie Partnerów Klastra na podstawie podjętych uchwał,  

g. przygotowywanie i składanie wniosków o wsparcie na rozwój Klastra, 

h. rekomendowanie Zgromadzeniu Partnerów Klastra propozycji dotyczącej przystąpienia nowego 
Partnera do Klastra oraz wykluczenia Partnera z Klastra, 



i. nadzór nad działalnością Biura Klastra odpowiedzialnego za obsługę organizacyjną Klastra, 

j. przygotowywanie rocznych sprawozdań i planów działalności. 

3. Na mocy niniejszego Porozumienia Koordynator nie jest umocowany do podejmowania czynności 
prawnych w imieniu któregokolwiek z Partnerów, poza czynnościami do których został wyraźnie 
umocowany na mocy niniejszego Porozumienia lub innej odrębnej umowy. 

4. Koordynator Klastra wskazuje siedzibę biura Klastra. 

5. W terminie do 60 dni od daty podpisania niniejszego Porozumienia Koordynator Klastra przedstawi 
Zgromadzeniu Partnerów Klastra do akceptacji projekt Regulaminu Klastra zgodny z zasadami 
określonymi w niniejszym Porozumieniu. 

§8. 

[Partnerzy Klastra] 

1. Partnerami Klastra są Partnerzy zawierający niniejsze Porozumienie oraz podmioty przyjęte do 
Klastra zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Porozumieniu i Regulaminie Klastra. 

2. Klaster jest otwarty na przyjęcie nowych Partnerów, których działalność w obszarze działania 
Klastra może, dzięki kompetencjom, potencjałowi lub doświadczeniu, przyczynić się do osiągnięcia 
stawianych przez Klaster celów. 

3. Zmiany w składzie Klastra mogą następować na podstawie: 

a. przyjęcia do Klastra zgodnie z Regulaminem Klastra, po złożeniu przez ubiegający się o 
członkostwo w Klastrze podmiot Deklaracji przystąpienia do Klastra, 

b. Deklaracji wystąpienia Partnera z Klastra, 

c. decyzji Zgromadzenia Partnerów Klastra o wykluczeniu Partnera z Klastra. 

4. Przystąpienie do Porozumienia nowego uczestnika wymaga zgody bezwzględnej większości składu 
Zgromadzenia Partnerów Klastra. 

5. Wyrażenie woli przystąpienia do Klastra nowego Partnera następuje z chwilą złożenia Deklaracji 
przystąpienia do Klastra, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia. 

6. Każdy z Partnerów może wystąpić z Klastra, wypowiadając niniejsze Porozumienie za 3 
miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą złożenia Deklaracji wystąpienia z Klastra stanowiącej 
załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia. 

7. Partner może zostać wykluczony z Klastra decyzją Zgromadzenia Partnerów Klastra, podjętą na 
wniosek Koordynatora Klastra, pod warunkiem że: 

a. został on pisemnie poinformowany przez Koordynatora Klastra, iż wystąpiła jedna z przesłanek 
wykluczenia Partnera z Klastra, określonych w ust. 8 poniżej, 

b. wyznaczono mu termin nie krótszy niż 14 dni na ustosunkowanie się, 

c. stanowisko Partnera zostało przedstawione Zgromadzeniu Partnerów Klastra, które zatwierdziło 
wykluczenie Partnera z Klastra. 

8. Wykluczenie Partnera z Klastra może nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z poniższych 
przesłanek: 



a. Partner nie wypełnia obowiązków wynikających z Porozumienia lub narusza postanowienia 
Porozumienia i/lub Regulaminu, 

b. Partner uchyla się od wykonania zobowiązań ciążących na nim wobec Klastra, 

c. Dalsze funkcjonowanie Partnera w Klastrze jest niemożliwe lub niepożądane, 

d. Partner działa na szkodę Klastra, 

e. Partner podejmuje działalność sprzeczną z celami Klastra. 

9. Osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, z którymi współpraca w 
wybranych obszarach, a w szczególności w ramach poszczególnych przedsięwzięć i projektów 
realizowanych przez Partnerów Klastra, może przyczynić się do osiągania celów Klastra oraz 
zwiększania potencjału gospodarczego Ziemi Prószkowskiej, mogą uzyskać status Partnera 
Wspierającego Klastra. 

10. O nadaniu statusu Partnera Wspierającego lub jego cofnięciu decyduje Zgromadzenie Partnerów 
Klastra poprzez podjęcie stosownej uchwały. 

11. Partnerowi Wspierającemu nie przysługuje prawo wyznaczania swojego przedstawiciela do 
organów Klastra. 

12. Zasady współpracy pomiędzy Klastrem a Partnerem Wspierającym reguluje pisemne 
porozumienie określające cele, przedmiot i formułę tej współpracy. Szczegółowe zasady dotyczące 
procedury zawierania porozumienia oraz tryb akceptacji jego treści przez Klaster określi Regulamin 
Klastra. 

§9. 

[Partnerzy Klastra] 

1. Klaster jest otwarty i przyjazny dla wszystkich, a uczestnictwo w nim oparte jest na zasadach 
dobrowolności i woli współpracy. 

2. Każdy z Partnerów Klastra uczestniczy w nim na takich samych prawach i obowiązkach z 
wyjątkiem Partnerów Wspierających. 

3. Realizacja działalności Klastra będzie mogła być finansowana ze środków własnych Klastra, 
funduszy europejskich oraz innych funduszy krajowych, a także środków własnych Partnerów Klastra. 

4. Każdy z Partnerów Klastra ponosi własne koszty uczestnictwa w Klastrze. 

5. Na podstawie jednomyślnej uchwały podjętej przez wszystkich Członków Zgromadzenia Partnerów 
Klastra, na wniosek Koordynatora może zostać uchwalony budżet Klastra, który będzie określał 
wysokość wpłat poszczególnych Partnerów Klastra. 

6. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Klastra będzie się odbywała za pomocą poczty 
elektronicznej lub listownie. 

§10. 

[Postanowienia dodatkowe] 

1. Podejmowanie współpracy dla realizacji indywidualnych i/lub wspólnych projektów bądź 
przedsięwzięć realizowanych w ramach Klastra wymaga każdorazowo zawarcia szczegółowej umowy, 
która będzie się odwoływać do niniejszego Porozumienia. 



2. Niezależnie od niniejszego porozumienia, każdy z Partnerów Klastra ma prawo indywidualnie 
ubiegać się o współfinansowanie własnych projektów, a niniejsza umowa w żaden sposób nie 
ogranicza samodzielnej działalności Partnerów. 

 

§11. 

[Postanowienia końcowe] 

1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkich Partnerów Klastra. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności oraz zgody wszystkich Partnerów Klastra. 

3. Strona wypowiadająca niniejsze Porozumienie, a będąca czynnie zaangażowana w realizowany 
przez Klaster projekt, zobowiązana jest do uczestnictwa w jego realizacji do jego zakończenia i 
finansowego rozliczenia, chyba że w umowie szczegółowej postanowiono inaczej. 

4. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji niniejszego porozumienia lub w związku z nim, 
rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Gminy Prószków. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem, zastosowanie znajduje prawo polskie, 
w tym zwłaszcza odpowiednio stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego w zakresie dotyczącym 
umowy spółki cywilnej. 

6. Porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z 
Partnerów Klastra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uchwała Nr ………………………….. 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z  dnia ………………………………………………… 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego  zasady współpracy w 

zakresie utworzenia, funkcjonowania i współfinansowania ośrodka wsparcia w formie Dziennego 

Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie. 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust 2 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. 2017 

poz.1875/ Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 

         § 1 

         Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Prószków a Powiatem Opolskim  

w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie współfinansowania działalności Dziennego Domu 

Pomocy w Prószkowie. 

§ 2 

Warunki współpracy o której mowa w § 1określa porozumienie  którego projekt stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

         Radca prawny  

     Marcin Popielski  

                   Zastępca Burmistrza 

                         Anna Wójcik 

RO.0006.310.2017.ORM                                    Druk nr 337 

Projekt z dnia 12.12.2017 r.  



Uzasadnienie 

 

Dzienny Dom Pomocy jest odpowiedzią na rosnące  zapotrzebowanie na usługi z zakresu dziennej 

opieki nad osobami starszymi. Celem jego działalności jest zapewnienie wsparcia seniorom  

i umożliwienie aktywnego spędzania czasu wolnego. Przystąpienie do realizacji tego zadania  

w porozumieniu z Powiatem Opolskim daje możliwość przyznania dofinansowania pobytu dla 

uprawnionych podopiecznych. Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest 

uzasadnione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                   Zastępca Burmistrza 

                         Anna Wójcik 



Zał. do uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie  nr ……  

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

zawarte w dniu ………………… .2017 r. pomiędzy : 

  

POWIATEM OPOLSKIM z siedzibą w Opolu przy ul. 1 Maja 29,  zwanym dalej „Powiatem”, 

reprezentowanym przez : 

Henryka LAKWĘ - Starostę Opolskiego, 

……………………………. - …………………………….. 

i 

GMINĄ PRÓSZKÓW z siedzibą w Prószkowie przy ul. Opolskiej ….., zwaną dalej „Gminą”, 

reprezentowaną przez : 

Różę MALIK  - Burmistrza Miasta i Gminy Prószków, 

w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie utworzenia, funkcjonowania i współfinansowania 

ośrodka wsparcia w formie Dziennego Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.    

 

Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz zwiększenia aktywnego 

uczestnictwa w życiu społecznym oraz zapewnienia wsparcia mieszkańcom gmin położonych na 

terenie powiatu opolskiego, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność ruchową, 

sytuację życiową, warunki rodzinne oraz bezradność w sprawach prowadzenia własnego 

gospodarstwa domowego, poprzez budowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowiskach 

lokalnych, strony ustalają co następuje :    

§ 1 

1. Powiat oświadcza, że dysponuje obiektem przystosowanym i w pełni wyposażonym dla potrzeb 

przyszłej siedziby Dziennego Dom Pomocy, spełniającym wszystkie wymogi określone w 

przepisach prawa budowlanego oraz wymogi określone dla domów pomocy społecznej.     

2. Obiekt położony jest w Prószkowie przy ul. Zamkowej 2, w wydzielonej części „C” budynku Domu 

Pomocy Społecznej w Prószkowie i przeznaczony jest dla 20 osób – uczestników zajęć. 

3. Obiekt dysponuje również 4 miejscami całodobowego, okresowego pobytu.  

§ 2 

1. Dzienny Dom Pomocy, zwany dalej „DDP” świadczyć będzie usługi w zakresie : 

1) zaspakajania potrzeb bytowych poprzez zapewnienie drugiego śniadania oraz dwudaniowego 

obiadu, 



2) usług opiekuńczych poprzez udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach związanych z 

prawidłowym funkcjonowaniem, podtrzymywanie sprawności ruchowej i aktywizowanie 

poprzez udział w zajęciach terapeutycznych, udzielanie porad i wsparcia psychologicznego, a 

także udzielanie pomocy w załatwianiu spraw osobistych, zdrowotnych, urzędowych,  

3) zaspakajania potrzeb kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych i towarzyskich.  

 

2. Oprócz usług standardowych określonych w § 2, DDP świadczyć będzie odpłatne usługi 

transportowe  dla niepełnosprawnych uczestników zajęć. 

 § 3 

Zasady funkcjonowania DDP zostaną określone w Regulaminie Dziennego Domu Pomocy przy Domu 

Pomocy Społecznej w Prószkowie ustalonym zarządzeniem dyrektora Domu Pomocy Społecznej w 

Prószkowie. 

§ 4 

Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w DDP określane będą uchwałą Rady Powiatu Opolskiego. 

§ 5 

1. Gmina zobowiązuje się do typowania osób zainteresowanych do korzystania z usług 

świadczonych przez DDP w oparciu o kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej i 

współfinansowania ich pobytu w DDP w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Opolskiego, o której 

mowa w § 4 niniejszego porozumienia. 

2. Wniosek o przyznanie miejsca w DDP złożony przez osobę zainteresowaną pobytem w DDP, 

Gmina kieruje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. 

§ 6 

1. Opłatę za pobyt w DDP ustala dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w 

decyzji o skierowaniu, wydanej z upoważnienia Starosty Opolskiego, uwzględniając zakres usług 

świadczonych przez DDP oraz zasady odpłatności określone w uchwale, o której mowa w § 4 

niniejszego porozumienia. 

2. Opłata za pobyt w DDP obejmuje : 

1) opłatę za usługi opiekuńcze, 

2) opłatę za wyżywienie. 

3. W przypadku braku osób zainteresowanych pobytem w DDP lub niespełniania przez nich 

kryteriów, Gmina nie będzie ponosić z tego tytułu żadnych kosztów. 

4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej nieplanowanym pobytem w 

szpitalu lub chorobą trwającą powyżej 15 kolejnych dni kalendarzowych osoba skierowana do 

DDP nie będzie ponosić odpłatności za okres nieobecności. Część odpłatności wnoszona przez 

Gminę zgodnie z decyzją o skierowaniu nie będzie podlegać zwrotowi. 



5. Część opłaty za pobyt osoby skierowanej do DDP obciążająca Gminę zgodnie z decyzją o 

skierowaniu, Gmina przekazywać będzie z góry na rachunek bankowy Domu Pomocy Społecznej 

w Prószkowie wskazany w fakturze, do 10 dnia każdego miesiąca. 

§ 7 

1. Strony niniejszego porozumienia zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego informowania o 

wszelkich okolicznościach faktycznych dotyczących zawartego porozumienia, mogących mieć 

wpływ na złożone przez strony deklaracje. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

2. Niniejsze porozumienie może być rozwiązane za porozumieniem stron w każdym czasie. 

3. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszego porozumienia z zachowaniem trzy 

miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kwartału. 

§ 9 

Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji porozumienia strony zobowiązują się, w pierwszej 

kolejności, rozwiązywać na drodze ugody. Jeżeli próba ugody nie doprowadzi do uzgodnienia 

wspólnego stanowiska, to sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie właściwy miejscowo sąd 

powszechny. 

§ 10 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

§ 11 

Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 POWIAT OPOLSKI      GMINA PRÓSZKÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

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

z 2017, poz. 1875) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce 

komunalnej  (t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 827) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na rozszerzenie przedmiotu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prószkowie o działalność w 

zakresie usług finansowo-księgowych na rzecz spółek ze stuprocentowym udziałem Gminy Prószków, 

w związku z wykonywaniem przez nie zadań o charakterze użyteczności publicznej. 

 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

         Radca prawny  

     Marcin Popielski 

                          Burmistrz 

                         Róża Malik 

RO.0006.311.2017.ORM                                    Druk nr 338 

Projekt z dnia 12.12.2017 r.  



Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Gmina Prószków jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania własne o 

charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w ramach 

tzw. gospodarki komunalnej. 

Zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego określa 

ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 827). W 

świetle powołanego aktu prawnego  gospodarka komunalna może być prowadzona przez 

jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu 

budżetowego lub spółek prawa handlowego.  Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,  

o wyborze sposobu prowadzenia i form tej gospodarki decydują organy stanowiące 

jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniając obowiązujące w tym przedmiocie 

regulacje prawne, zgodnie z którymi jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje  

m.in. prawo tworzenia i przystępowania do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W 

oparciu  

o przedstawione unormowania Gmina Prószków powołała dwie spółki prawa handlowego, w 

których objęła całość kapitału zakładowego. Mając na względzie racjonalne gospodarowanie 

środkami publicznymi zasadne jest umożliwienie jednej ze spółek prowadzenie działalności w 

zakresie usług finansowo-księgowych, które miałaby możliwość świadczyć także na rzecz 

pozostałych spółek,  

w których jedynym udziałowcem jest Gmina Prószków, a zapotrzebowanie na tego typu 

usługi stanowi następstwo zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. 

Pozwoli to na redukcję w tych przedsiębiorstwach kosztów (m.in. obsady kadrowej, 

oprogramowania)  związanych z realizacją zadań o charakterze finansowo-księgowym i 

ułatwi koncentrację ich działalności na efektywnym realizowaniu zadań własnych gminy 

bezpośrednio przekładających się na standard życia społeczności lokalnej. 

 

 

 

 

 

 

 

                            Burmistrz 

                         Róża Malik 



Druk nr 339 

RO.0057.8.2017.ORM 

      Prószków, 12.12.2017 r. 
 

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA 
ZA OKRES OD 02.11.2017 r. DO DNIA 12.12.2017 r.  

 
1. Podpisano 13 umów na wynajęcie sal wiejskich, będących własnością Gminy Prószków. 

2. Wykazano do sprzedaży: 

a/ 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 42.000,00 zł + VAT; 

b/ działkę niezabudowaną oznaczoną numerem 611/250 o pow. 0,0513 ha z ark.m. 5, obręb 

Boguszyce, gm. Prószków, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1O/00076865/9. Uchwała Rady 

Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 06 października 

2014 r. Tryb bezprzetargowy, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej. Cena nieruchomości 7.110,00 zł + VAT; 

c/ działkę niezabudowaną oznaczoną. numerem 1672/224 o pow. 0,0078 ha z ark.m. 2, obręb 

Źlinice, gm. Prószków, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1O/00076900/7. Uchwała Rady 

Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 06 października 

2014 r. Tryb bezprzetargowy, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej. Cena nieruchomości 4.082,00 zł + VAT; 

d/ lokal mieszkalny nr 2, mieszczący się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 

Rynek 15 w Prószkowie wraz z udziałem wynoszącym 2338/10000 części we współwłasności 

działki nr 654 z ark.m. 6, obręb Prószków, na której znajduje się budynek, zapisanej w księdze 

wieczystej KW nr OP1O/00100464/6. Uchwała Rady Gminy w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 06 października 2014 r. Tryb bezprzetargowy – 

dotychczasowemu najemcy. Wartość 84.952,00 zł, w tym wartość udziału w gruncie 22.658,00 

zł + obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT; 

e/ lokal mieszkalny nr 4, mieszczący się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 

Rynek 15 w Prószkowie wraz z udziałem wynoszącym 2498/10000 części we współwłasności 

działki nr 654 z ark.m. 6, obręb Prószków, na której znajduje się budynek, zapisanej w księdze 

wieczystej KW nr OP1O/00100464/6. Uchwała Rady Gminy w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 06 października 2014 r. Tryb bezprzetargowy – 

dotychczasowemu najemcy. Wartość 112.459,00 zł, w tym wartość udziału w gruncie 

24.209,00zł + obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT; 

f/ lokal mieszkalny nr 6, mieszczący się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 

Rynek 15 w Prószkowie wraz z udziałem wynoszącym 1280/10000 części we współwłasności 

działki nr 654 z ark.m. 6, obręb Prószków, na której znajduje się budynek, zapisanej w księdze 

wieczystej KW nr OP1O/00100464/6. Uchwała Rady Gminy w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 06 października 2014 r. Tryb bezprzetargowy – 

dotychczasowemu najemcy. Wartość 65.882,00 zł, w tym wartość udziału w gruncie 12.405,00 

zł + obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT. 

3. Wykazano do najmu lokal użytkowy o powierzchni 91,61 m2 znajdujący się w budynku Rynek 16-

16A w Prószkowie, który położony jest na nieruchomości, oznaczonej numerem działki 653 z k.m. 



6, obręb Prószków, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00089779/3. Uchwała Rady 

Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 06 października 

2014 r. Tryb bezprzetargowy – dotychczasowemu dzierżawcy. Wysokość miesięcznej stawki 

czynszu z tytułu najmu 558,82 zł netto. Najem na okres 3 lat. 

4. Zlecono wymianę pieca kaflowego na piec na pellet w mieszkaniu komunalnym przy Rynek 25/1. 

5.  Zlecono montaż wkładów kominowych w budynku przy Rynek 25 do mieszkania nr 1 i 6. 

6. Zakupiono i dostarczono  drewno opałowe – 2 m i 3 t węgla do celów grzewczych   świetlicy 

wiejskiej w Zimnicach Wielkich. 

7. Zlecono i wykonano  naprawę części  dachu budynku świetlicy wiejskiej w Górkach przy   ul. 

Szkolnej.     

8. Dokonano montażu oświetlenia świątecznego w Prószkowie. 

9. Zamówiono stojak rowerowy dla sołectwa w Jaśkowicach.  

10. Zamówiono 8 kompletów stołów biesiadnych dla sołectwa w Zimnicach Małych. 

11. Zlecono wykonanie dwóch drewnianych tablic ogłoszeniowych dla sołectwa w Boguszycach. 

12. Zlecono i wykonano roboty izolacyjne na budynku świetlicy wiejskiej w Źlinicach przy 

ul.Jędrzejczyka 8. 

13. Zlecono wykonanie i montaż drewnianych drzwi zewnętrznych do budynku świetlicy   wiejskiej 

w Jaśkowicach. 

14. Zlecono wykonanie nowego ogrodzenia panelowego wraz z bramą placu wiejskiego w 

Zimnicach Małych.  

15. Zlecono wykonania koncepcji systemu odwodnienia pasa drogi ul. Szkolnej w Nowej Kuźni w 

rejonie dz. 330/1 i 330/2 

16. Zlecono i wykonano  usunięcie wywrotów wraz z pocięciem i transportem drewna do 

miejscowości Górki oraz wywozem gałęzi w Prószkowie przy ul. Partyzanckiej i w miejscowości 

Chrzowice przy pomniku 

17. Zlecono i wykonano  odmulenie istniejącego przepustu przy ul. Zielonej w Prószkowie, naprawy 

przyczółków, odmulenia rowów wzdłuż ulicy Zielonej w Prószkowie na długości 100 mb. po 

obydwu stronach ulicy z wywozem odpadu   

18. Zlecono ZGKiM Prószków odbiór, zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych 

powstałych po porządkowaniu terenu gminnego w miejscowości Prószków (ul. Szpitalna).  

19. Złożono 33 wnioski do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. 

20. Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; 

21. Zapewniono realizację 2 wniosków o udostępnienie informacji publicznej; 

22. Wydano 2 decyzje administracyjne w przedmiocie przeznaczenia osób do wykonywania 

świadczeń na rzecz obrony;  

23. Koordynowano działania mające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym  

m.in. skutkom negatywnych warunków atmosferycznych (opady śniegu, silne podmuchy 

wiatru); 

24. Dokonano reorganizacji pomieszczeń archiwum zakładowego; 

25. Zaktualizowano bazę ARCUS służącą ochronie cywilnej; 

26. Zainicjowano procedurę organizowania kwalifikacji wojskowej planowanej na 2018 rok; 

27. Zapewniono obsługę kadrową pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz obsługę 

Rady Miejskiej; 

28. Zapewniono prawne środki ochrony danych osobowych w ramach zadań powierzanych 

podmiotom zewnętrznym (umowy powierzenia danych, upoważnienia); 



29. Zapewniono obsługę kancelaryjną i organizacyjną UM w Prószkowie (w tym wymiana 

korespondencji i obsługa klienta); 

30. Podjęto przygotowanie dokumentacji celem ubiegania się o dofinansowanie ze środków EFRR w 

ramach RPO WO; poddziałania 3.2.2 „Efektywność energetyczna w budynkach Aglomeracji 

Opolskiej”; 

31. Poddano testowaniu aplikację mobilną Gminy Prószków; 

32. Opracowano i spisano przed notariuszem akt założycielski jednoosobowej spółki Gminy: 

Gminnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sp. z o.o.; 

33. Przekazano wkład pieniężny i objęto nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale 

zakładowym spółki: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.; 

34. Zapewniono obsługę OSP gminy Prószków, w tym w zakresie szkoleń, badań lekarskich, 

sprawozdawczości, amortyzacji sprzętu, obsługi finansowej itp.; 

35. Wystąpiono do Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z 

wnioskiem o wprowadzenie zmian legislacyjnych dot. procedury zmiany granic 

administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego; 

36. Zlecono wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Prószków;  

37. Kontynuowano przygotowania do planowanych na 2018r. uroczystości 10-lecia Prószkowskiej 

Parady Orkiestr z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Federalnych Sił Zbrojnych Niemiec 

(złożono wnioski o objęcie imprezy patronatem medialnym i honorowym); 

38. Podjęto przygotowania do Gali Leopoldów 2018; 

39. W dniu 11.11.2017r. zorganizowano pobyt delegacji z zagranicy oraz spotkanie osób 

odpowiedzialnych za współpracę z miastem partnerskim Hűnfeld (Niemcy) celem 

podsumowania wspólnych przedsięwzięć; 

40. W dniu 22.11.2017r. zorganizowano uroczystość Złotych i Diamentowych Godów dla Jubilatów 

z terenu Gminy Prószków; 

41. Opracowano i zlecono wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Prószków; 

42. W ramach zapewnienia gotowości bojowej, utrzymania i wyposażenia OSP z terenu Gminy 

dokonano zakupu podpór do stabilizacji (wydatek inwestycyjny), a także wysysacza oraz ubrań 

specjalistycznych wraz z wyposażeniem (buty, hełm, uchwyty na latarki wraz z latarkami, 

kominiarki, rękawice itp.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Burmistrz 

                         Róża Malik 



         Druk nr 340  

Prószków, 12.12.2017 r. 

 

Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych na 

ostatniej sesji Rady Miejskiej.  

 

1) Radny Paweł Piechaczek zgłosił zapytanie czy wiadomo co dalej z oświetleniem 
skrzyżowania z drogą krajową w Zimnicach Wielkich - w maju br. Gmina Prószków 
wystosowała pismo do GDDKiA w sprawie doświetlenia skrzyżowania dróg wojewódzkich 
nr 429 i 415 z drogą krajową nr 45 w m. Zimnice Małe. W lipcu br. otrzymaliśmy 
odpowiedź, że wobec zaniechania przez ZDW w Opolu Budowy obwodnicy Prószkowa w 
tym przebudowy przedmiotowego skrzyżowania  oddział w Opolu GDDKiA podejmie 
działania polegające na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. poprzez 
budowę skrzyżowania typu rondo wraz z oświetleniem. Warunkiem rozpoczęcia 
przygotowania przedmiotowej inwestycji, w tym opracowania dokumentacji projektowej 
jest zgłoszenie przez GDDKiA zadania do Programu Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych. Po 
otrzymaniu zatwierdzenia i zapewnienia finansowania  z powyższego programu  GDDKiA 
przystąpi do realizacji przedmiotowego zadania.  

2) Radny Paweł Piechaczek zgłosił, że na byłym cmentarzu radzieckim w Chrzowicach 
przewróciła się topola. – drzewo zostało usunięte i teren wysprzątano. 

3) Sołtys Lidia Piechaczek zgłosiła potrzebę dostawienia słupa z lampą w Boguszycach przy 
warsztacie p. Kubis. – w rejonie przedmiotowej posesji brak jest słupów i linii 
energetycznej, istnieje potrzeba dobudowania linii energetycznej. W związku z 
powyższym przystąpimy do realizacji przedmiotowej inwestycji, w ramach umowy 
serwisowej  z Turonem (w miarę posiadanych środków) bądź po zabezpieczeniu środków 
w budżecie gminy.  

4) Sołtys Leonhard Wotzka zgłosił potrzebę wycięcia krzaków i chaszczy przy drodze 
prowadzącej do śluzy na Odrze w Chrzowicach – dokonano z sołtysem oględzin w terenie 
i wystąpiono do Wykonawców o złożenie oferty na wykonanie  przedmiotowego zadanie, 
które zostanie wykonane do końca bieżącego roku.  

5) Radny Józef Dudek zgłosił wniosek w sprawie wyremontowania budynku gminnego w 
Nowej Kuźni, w szczególności w odniesieniu do zniszczonej elewacji. W związku z  
niezłożeniem wniosku w przedmiotowym temacie do budżetu gminy na rok 2018, 
zadanie nie zostało ujęte do realizacji w przyszłorocznym budżecie gminy. Gmina rozważy 
możliwość realizacji zadania w miarę posiadanych środków. 

6) Sołtys Krzysztof Lellek zgłosił potrzebę dosypania kamienia i wyrównania nawierzchni na 
przedłużeniu ul. Strażackiej w Przysieczy – na łączniku tej ulicy z ul. Strzelecką. – realizacja 
przedmiotowego zadania nastąpi w 2018 r.  

7) Radny Dawid Kochanek zawnioskował, żeby gmina rozważyła możliwość stosowania 
kruszonego gruzu zamiast kamienia wykorzystywanego do wyrównywania dróg 
gminnych, wskazując, że taki gruz jest tańszy i stosowany na terenie innych gmin. – W 
związku z licznymi wątpliwościami prawnymi  i uwagami mieszkańców co do 
wyrównywania dróg skruszonym gruzem, po rzetelnym rozważeniu możliwości 
wyrównywania dróg gruzem (który zgodnie z Rozrządzeniem Ministra Środowiska 
stanowi odpad) gmina rozważy możliwość wykorzystywania przedmiotowego materiału 
do naprawy dróg.  

8) Radny Arnold Kuc złożył prośbę o likwidację ogrodzenia znajdującego się przy ul. 
Młyńskiej za murem DPS. -  przy murze DPS-u znajduję się dwie działki, jedna należy do 
osoby prywatnej. Natomiast druga działka w kierunku ul. Stara Kuźnia należy do gminy 
Prószków, na działkę tą jest zawarta umowa dzierżawy do maja 2018 r.,  po zakończeniu 



przedmiotowej umowy zostanie rozważona możliwość demontażu ogrodzenia z działki 
gminnej.  

 
 
 

                            Burmistrz 

                         Róża Malik 


