
RO.0002.38.2018.ORM                           Prószków, 19.04.2018 r. 
 
 

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 
Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 6 

27 kwiecień 2018 r., godz. 9.00  
 
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji. 
4. Przyjęcie uchwał w sprawach: 
1) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków (druk nr 
387), 

2) zawarcia umowy o współdziałaniu z gminami: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, 
Komprachcice, Tarnów Opolski, Turawa w sprawie realizacji zadań z zakresu utrzymania 
gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym poprawy efektywności 
energetycznej budynków użyteczności publicznej (druk nr 388), 

3) wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Prószkowie do Komitetu Rewitalizacji (druk nr 
389), 

4) udzielenia dotacji na prace restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Prószków (druk nr 390), 

5) przystąpienia Gminy Prószków do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie 
rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej 
– II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu (druk 
nr 391), 

6) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018 (druk nr 392).  
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 393). 
6. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego znak: IN.I.743.24.2018.KD z dnia 3  
 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/321/2018 Rady  
 Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany  
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków. 
7. Pismo z dnia 12.04.2018 r. ZGKiM sp. z o.o. w Prószkowie w sprawie dostępu do kamery  

monitoruj ącej wylot z Oczyszczalni Ścieków w Prószkowie.  
8. Pismo z dnia 12.04.2018 r. ZGKiM sp. z o.o. w Prószkowie przekazujące projekt 

„Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Prószków”.   
9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla gminy Prószków.  
10. Dyskusja i wolne wnioski.  
11. Zakończenie obrad.   

 

 



 

                            . 
UCHWAŁA NR  ……………..   

  RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE   
z dnia ……………………..2018r. 

 

 

w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za  korzystanie                                 
z  wychowania przedszkolnego  w publicznych przedszkolach  prowadzonych  przez 

   Gminę  Prószków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                          

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy                   

z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 

2203) Rada Miejska w Prószkowie  uchwala,  co następuje:  

 

§ 1.  W uchwale Rady Miejskiej nr XXXV/313/2018 z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie  
ustalenia wysokości opłat za  korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach  prowadzonych  przez   Gminę  Prószków ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018r 

poz. 345  skreśla się § 6.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

 

 

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

Województwa  Opolskiego.  

   

 

 

 

 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Zastępca Burmistrza  
        
          Anna Wójcik 

   RO.0006.349.2018.ORM                                                      Druk nr 387 

Projekt z dnia 21.03.2018 r. 



UZASADNIENIE 

Projekt  niniejszej uchwały  wprowadza zmianę w uchwale Rady Miejskiej                              

nr XXXV/313/2018 z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie  ustalenia wysokości opłat za  

korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach  prowadzonych  
przez   Gminę  Prószków ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018r poz.345) polegająca na 

wykreśleniu  zapis  § 6 „Szczegółowe zasady wnoszenia opłat uregulowane zostaną w 

umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym 

opiekunem) dziecka” 

 W związku z wejściem w życie z dniem 1.01.2018r. nowego zapisu  dotyczącego charakteru opłat za 

korzystanie za wychowanie przedszkolne i wyżywienie - z cywilnoprawnych na publicznoprawne (art. 

52 ust. 15  ustawy  o finansowaniu zadań oświatowych – Dz.U z 2017r. poz. 2203) nie można już 

zawierać  z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkoli  umów cywilnoprawnych. 

 

Wobec powyższego przyjęcie projektu uchwały  uważa się za zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała 

Barbara. Dziubałtowska     

 

 

 

 

 

 

 

          

 

    Zastępca Burmistrza  
        
          Anna Wójcik 



 

UCHWAŁA NR …………… 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 27 kwietnia 2018 r. 
 

w sprawie zawarcia umowy o współdziałaniu z Gminami: Krapkowice, Chrząstowice, 
Izbicko, Komprachcice, Tarnów Opolski, Turawa w sprawie realizacji zadań z zakresu 
utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym poprawy 
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala 
co następuje: 
 

              § 1 
 

1. Postanawia się wyrazić zgodę na zawarcie przez Gminę Prószków umowy 
o współdziałaniu z Gminami: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Tarnów 
Opolski, Turawa w sprawie realizacji zadań z zakresu utrzymania gminnych obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej, w tym poprawy efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej. 
2. Projekt umowy, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 
§ 3 

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

 

 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

           Burmistrz 
        
          Róża Malik 

   RO.0006.350.2018.ORM                                                      Druk nr 388 

Projekt z dnia 21.03.2018 r. 



Załącznik do Uchwały Nr ……………. 

        Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia 27 kwietnia 2018 r. 

 

- p r o j e k t -  

Umowa o współdziałaniu 

w zakresie realizacji części zadań własnych Gminy: Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, 

Tarnów Opolski, Turawa z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, 

w tym poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej we współpracy z 

Gminą Krapkowice (zwana dalej „Umową”), 

zawarta w dniu …………………. w Krapkowicach  pomiędzy: 

1. Gminą Krapkowice reprezentowaną przez: 

- pana/panią ...........................  - Burmistrza Gminy Krapkowice, 

- przy kontrasygnacie pana/pani ............................ - Skarbnika Gminy Krapkowice, 

a 

2. Gminą ........................... reprezentowaną przez: 

- pana/panią ................... - Wójta/Burmistrza Gminy ......................... 

- przy kontrasygnacie pana/pani .................... – Skarbnika Gminy ............................,             

zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami” 

 

Preambuła 

W dniu 18 lipca 2016 r. Strony zawarły Umowę o współdziałaniu w zakresie realizacji części zadań 

własnych Gminy: Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa z zakresu 

utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym poprawy efektywności 

energetycznej budynków użyteczności publicznej we współpracy z Gminą Krapkowice (zwana dalej 

„Umową z 18.07.2016 r.”), w ramach której: 

1) w odpowiednim dla wewnętrznych uregulowań Gminy Krapkowice trybie udzielania 

zamówień publicznych o wartości poniżej równowartości w złotych 30.000 euro - dokonano 

wyboru profesjonalnego doradcy świadczącego kompleksowe usługi doradztwa prawnego, 

ekonomicznego, finansowego i technicznego posiadającego niezbędne kwalifikacje oraz 

doświadczenie w obsłudze projektów związanych z efektywnością energetyczną  w formule  

partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji na roboty budowlane lub usługi (dalej 

„Doradca”), z którym Gmina Krapkowice w imieniu własnym i Gminy: Chrząstowice, Izbicko, 

Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa zawarła umowę na kompleksowe 

doradztwo przy realizacji wspólnego Przedsięwzięcia;  



2) dokonano wyboru budynków użyteczności publicznej przewidzianych do poprawy 

efektywności energetycznej; 

3) Strony Umowy wykonały na własny koszt i we własnym zakresie, audyty energetyczne dla 

wybranych budynków użyteczności publicznej przewidzianych do poprawy efektywności 

energetycznej; 

4) ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy/Partnera Prywatnego dla Przedsięwzięcia 

obejmującego w ramach przedmiotu zamówienia poprawę efektywności energetycznej ww. 

budynków użyteczności publicznej z Gminy: Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, 

Tarnów Opolski, Turawa; 

5) udzielono Gminie Krapkowice pisemnych pełnomocnictw do podejmowania wszelkich 

czynności wynikających z Umowy. 

W związku z tym, iż Umowa z 18.07.2016 r. z dniem 18 stycznia 2018 r. wygasła, a w toku jest 

postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej na terenie Gmin: Krapkowice, Chrząstowice,  Izbicko, Komprachcice, 

Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prawnego” (numer ogłoszenia 

348123-2017-PL) koniecznym jest zawarcie niniejszej Umowy, aby cel Umowy z 18.07.2016 r. został 

osiągnięty. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 z późn. zm.) oraz uchwały nr …………. Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia …………………… w 

sprawie …………… Strony zawierają Umowę o następującej treści:  

§1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja części zadań własnych Gminy: Chrząstowice, Izbicko, 

Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa z zakresu utrzymania gminnych obiektów 

użyteczności publicznej, w tym poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej we współpracy z Gminą Krapkowice.  

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, wykonywana będzie jedynie w zakresie i na zasadach 

określonych w Umowie.  

§2 

Cel Umowy 

Celem Umowy jest stworzenie podstaw prawnych do realizacji wspólnego Przedsięwzięcia, 

zakładającego poprawę efektywności energetycznej w zakresie energii cieplnej i elektrycznej 

w wybranych budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Krapkowice oraz Gminy: 

Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa, względnie także innych 

gmin w ramach odrębnych umów, poprzez wybór  w drodze konkurencyjnego postępowania jednego 

wykonawcy (zamiennie Partnera Prywatnego), który w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, 

lub innego odpowiedniego modelu prawno-finansowego: zaprojektuje, sfinansuje i wykona 

niezbędne roboty budowlane i dostawy, udzieli gwarancji oszczędności w zużyciu energii cieplnej i 

elektrycznej przez objęte Przedsięwzięciem budynki, jak również świadczył będzie usługi zarządzania 

energią cieplną i elektryczną w objętych Przedsięwzięciem budynkach przez określony w umowie 



czas. W wyniku realizacji wspólnego Przedsięwzięcia oczekiwane jest trwałe zmniejszenie zużycia 

energii cieplnej i elektrycznej przez wybrane budynki użyteczności publicznej przy zachowaniu 

przewidzianych prawem norm cieplnych, a w efekcie tego zmniejszenie emisji do atmosfery 

zanieczyszczeń oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. 

§3 

Wójt/Burmistrz Gminy: Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa, 

działając na podstawie uchwały Nr ………/16 Rady Gminy ............................. z dnia ………………………….. 

2016 r. w sprawie zawarcia Umowy o współdziałaniu z Gminą Krapkowice dotyczącej realizacji zadań 

Gminy .......................... z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej, w tym 

poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, po szczegółowym 

zapoznaniu się z założeniami i warunkami technicznymi Przedsięwzięci wyraża zgodę na realizację 

Przedsięwzięcia przez Gminę Krapkowice w zakresie uzgodnionym w Umowie.   

§ 4 

Zadania współpracujących Stron 

1. Gmina Krapkowice zobowiązuje się występować jako lider Przedsięwzięcia realizowanego we 

współpracy z Gminą: Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa, 

względnie także z innymi gminami w ramach odrębnych i analogicznych umów. Warunki odrębnych 

umów Gminy Krapkowice z innymi gminami  lub umów z innymi podmiotami, nie będącymi gminami, 

w celu realizacji wspólnego dla wszystkich gmin Przedsięwzięcia nie mogą naruszać postanowień 

Umowy, a także prowadzić do rozstrzygnięć dyskryminujących Gminę: Chrząstowice, Izbicko, 

Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa w stosunku do innych gmin objętych 

Przedsięwzięciem.  

2. W ramach Umowy Gmina Krapkowice: 

1) zapewni bieżące finansowanie wynagrodzenia Doradcy w wysokości i w terminach 

wynikających z zawartej z Doradcą umowy, z zastrzeżeniem, że na warunkach opisanych w 

ust. 3 pkt. 6 na Gminie: Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, 

Turawa ciąży obowiązek proporcjonalnej partycypacji w kosztach usług  doradczych, 

2) w toku postępowania na wybór wykonawcy/Partnera Prywatnego dla wspólnego 

Przedsięwzięcia umożliwi upoważnionemu przez Wójta/Burmistrza Gminy: Chrząstowice, 

Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa przedstawicielowi Gminy: 

Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa udział w pracach 

komisji przetargowej powołanej przez Burmistrza Gminy Krapkowice do przeprowadzenia 

postępowania na wybór wykonawcy/Partnera Prywatnego dla wspólnego Przedsięwzięcia w 

charakterze członka tej komisji, 

3) przy udziale uprawnionego przedstawiciela Gminy: Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, 

Prószków, Tarnów Opolski, Turawa wynegocjuje warunki odrębnej umowy dla tej Gminy z 

wykonawcą/Partnerem Prywatnym, które umożliwiać będą realizację celów Umowy i nie 

będą miały charakteru dyskryminującego dla Gminy: Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, 

Prószków, Tarnów Opolski, Turawa,  



4) będzie reprezentować współpracujące Strony w postępowaniach wywołanych wniesieniem 

środków ochrony prawnej przez wykonawców uczestniczących w postępowaniu na wybór 

Partnera Prywatnego, 

5) będzie reprezentować współpracujące Strony wobec ewentualnych wykonawców lub 

kandydatów na Partnera Prywatnego oraz wobec osób trzecich w zakresie koniecznym 

wynikającym z potrzeb realizacji Przedsięwzięcia, a także  

6) w zakresie niezbędnym dla realizacji Przedsięwzięcia jest zobowiązana zaangażować swój 

personel administracyjny i udostępnić pomieszczenia wraz z wyposażeniem biurowym, 

7) zapewni sprawny system komunikacji pomiędzy współpracującymi Stronami, oraz pomiędzy 

nimi a Doradcą, 

8) będzie pozyskiwać, gromadzić i archiwizować dokumentację związaną z realizacją 

Przedsięwzięcia,  

9) będzie informować na bieżąco wszystkie odpowiednie instytucje publiczne o Przedsięwzięciu  

w zakresie wymaganym prawem, 

10) będzie koordynować działania na rzecz upowszechniania informacji o Przedsięwzięciu i jego 

celach, 

11) będzie prowadzić działania promocyjne dot. Przedsięwzięcia.  

3. W ramach Umowy Gmina: Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, 

Turawa: 

1) udzieli Gminie Krapkowice wszelkiej pomocy przy realizacji Przedsięwzięcia, 

2) w terminie 21 dni od wystąpienia Doradcy z zapytaniem udzieli Doradcy wszelkich informacji 

niezbędnych do wykonania usług doradczych w związku z realizacją Przedsięwzięcia,  

3) zapewni uczestnictwo upoważnionego przedstawiciela Gminy: Chrząstowice, Izbicko, 

Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa w pracach komisji przetargowej 

powołanej przez Burmistrza Gminy Krapkowice do przeprowadzenia postępowania na wybór 

wykonawcy/Partnera Prywatnego dla wspólnego Przedsięwzięcia  w charakterze członka tej 

komisji z zastrzeżeniem, że nieusprawiedliwione niestawiennictwo przedstawiciela Gminy: 

Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa nie tamuje prac 

komisji przetargowej, 

4) akceptuje dokumentację z postępowania na wybór wykonawcy/partnera prywatnego, 

5) w terminie związania ofertą złożoną przez wykonawcę lub kandydata na Partnera 

Prywatnego, w terminach i na zasadach przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zawrze umowę z wykonawcą/Partnerem Prywatnym, lub podejmie decyzję o 

konieczności unieważnienia postępowania w części dotyczącej tej Gminy z zastrzeżeniem, że 

o rozstrzygnięciu postępowania wykonawców formalnie powiadamiać będzie Gmina  

Krapkowice, 



6) partycypować będzie we wszystkich uzasadnionych kosztach realizacji wspólnego 

Przedsięwzięcia przez Gminę Krapkowice, w szczególności w zakresie kosztów usług Doradcy 

proporcjonalnie do liczby budynków użyteczności publicznej wskazanych przez Gminę: 

Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa do realizacji w 

ramach wspólnego Przedsięwzięcia w ramach opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu w 

stosunku łącznej liczby budynków objętych Przedsięwzięciem z Gminy Krapkowice, Gminy: 

Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa i względnie innych 

gmin zaangażowanych we wspólne Przedsięwzięcie. Zwrot kosztów realizacji wspólnego 

Przedsięwzięcia następował będzie na podstawie not księgowych wystawianych 

poszczególnym Gminom przez Gminę Krapkowice. Gmina Krapkowice dokona płatności na 

rzecz Wykonawcy/Doradcy. Pozostałe Gminy na podstawie noty księgowej wystawionej przez 

Gminę Krapkowice w terminie 14 dni od wystawienia noty dokonają zapłaty na wskazany 

rachunek bankowy Gminy Krapkowice.  

Przedmiotem Przedsięwzięcia jest objętych łącznie 32 budynki użyteczności publicznej, w tym:  

− Gmina Krapkowice – 10 budynków,  

− Gmina Chrząstowice – 5 budynków,  

− Gmina Izbicko – 4 budynki,  

− Gmina Komprachcice – 2 budynki,  

− Gmina Prószków – 7 budynków,  

− Gmina Tarnów Opolski – 3 budynki,  

− Gmina Turawa – 1 budynek.  

4. Współpracujące Strony zobowiązane są do : 

1) aktywnego uczestnictwa i współpracy w działaniach mających na celu realizację 

Przedsięwzięcia, 

2) stosowania przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji między Stronami, 

3) niezwłocznego informowania o przeszkodach przy realizacji Przedsięwzięcia,  

4) udostępniania każdorazowo na wniosek drugiej Strony lub uprawnionych podmiotów, w tym 

Doradcy, dokumentów lub informacji umożliwiających dokonanie oceny wpływu 

realizowanych zadań w odniesieniu do celów Przedsięwzięcia. 

 

§ 5 

Organizacja wewnętrzna współpracy 

1. Współpracujące Strony zapewnią w realizacji zadań wynikających z umowy udział personelu o 

odpowiednich kwalifikacjach.  

2. W celu zapewnienia prawidłowej współpracy stron w realizacji Przedsięwzięcia, Strony ustalają, że 

zostanie powołany Zespół Wykonawczy Przedsięwzięcia, w skład którego wejdą koordynator 

merytoryczny Przedsięwzięcia, a w razie potrzeby także inne osoby.  

 

§ 6 

Odpowiedzialność   



1. Współpracujące Strony ponoszą odpowiedzialność za prawidłową realizację Przedsięwzięcia.  

2. Gmina Krapkowice nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone podmiotom trzecim, bez 

swojej winy,  w szczególności wykonawcom lub kandydatom na Partnera Prywatnego, w przypadku 

unieważnienia postępowania na wybór wykonawcy/Partnera Prywatnego przez Gminę: 

Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa lub nie dojścia umowy z 

wykonawcą do skutku.  W przypadku prawomocnego zasądzenia obowiązku zapłaty przez Gminę 

Krapkowice na rzecz takiego podmiotu odszkodowania, Gminie Krapkowice przysługiwać będzie 

regres do Gminy: Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa o zapłatę 

odpowiedniej kwoty pieniężnej (kwota należna do zapłaty zostanie podzielona po równo pomiędzy 

wszystkie Gminy). 

§ 7 

Okres trwania Umowy 

1. Umowa zawarta jest do czasu podpisania przez Zamawiającego i uczestniczące w przedsięwzięciu 

gminy umów o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartych ze zwycięskim wykonawcą, lub do 

dnia unieważnienia postępowania.  

2. Przed upływem okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Umowa może zostać rozwiązana 

w następujących przypadkach: 

1) na podstawie Umowy Stron, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalsze 

wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy; 

2) w przypadku zawarcia przez Gminę: Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów 

Opolski, Turawa umowy z wykonawcą/Partnerem Prywatnym w wyniku postępowania 

prowadzonego przez Gminę Krapkowice dla wspólnego Przedsięwzięcia - z dniem wejścia w 

życie tej umowy. 

 

§ 8 

Postępowanie w sprawach spornych 

1. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy Strony będą starały się rozwiązać 

polubownie. 

2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1, Strony ustalają 

zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu 

na siedzibę Gminy Krapkowice.  

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Strony akceptują i potwierdzają wszystkie czynności w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 

na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice,  Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski i 

Turawa w formule partnerstwa publiczno-prawnego” (numer ogłoszenia 348123-2017-PL) 

wykonane pomiędzy wygaśnięciem Umowy z 18.07.2016 r., a zawarciem niniejszej Umowy. 



W ramach Umowy z 18.07.2016 r.: 

1) w odpowiednim dla wewnętrznych uregulowań Gminy Krapkowice trybie udzielania 

zamówień publicznych o wartości poniżej równowartości w złotych 30.000 euro - dokonano 

wyboru profesjonalnego doradcy świadczącego kompleksowe usługi doradztwa prawnego, 

ekonomicznego, finansowego i technicznego posiadającego niezbędne kwalifikacje oraz 

doświadczenie w obsłudze projektów związanych z efektywnością energetyczną  w formule  

partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji na roboty budowlane lub usługi (dalej 

„Doradca”), z którym Gmina Krapkowice w imieniu własnym i Gminy: Chrząstowice, Izbicko, 

Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa zawarła umowę na kompleksowe 

doradztwo przy realizacji wspólnego Przedsięwzięcia;  

2) dokonano wyboru budynków użyteczności publicznej przewidzianych do poprawy 

efektywności energetycznej; 

3) Strony Umowy wykonały na własny koszt i we własnym zakresie, audyty energetyczne dla 

wybranych budynków użyteczności publicznej przewidzianych do poprawy efektywności 

energetycznej; 

4) ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy/Partnera Prywatnego dla Przedsięwzięcia 

obejmującego w ramach przedmiotu zamówienia poprawę efektywności energetycznej ww. 

budynków użyteczności publicznej z Gminy: Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, 

Tarnów Opolski, Turawa; 

5) udzielono Gminie Krapkowice pisemnych pełnomocnictw do podejmowania wszelkich 

czynności wynikających z Umowy. 

2. W związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie KIO 

114/18, Strony przyjmują, że ich zobowiązanie do zapłaty kosztów ma charakter 

solidarny/wspólny. Strony postanawiają, że ich zobowiązanie do zwrotu wynosi 2 857,14 zł 

(słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych, 14/100 groszy) każdy. 

3. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają zachowania formy pisemnej. 

4. W przypadkach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie ogólne przepisy prawa. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia ........................ 

 

  

Gmina Krapkowice                                                                          Gmina ...............................  

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  
 
W dniu 18 lipca 2016 r. Strony zawarły umowę w zakresie realizacji części zadań własnych 
Gminy: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Tarnów Opolski, Turawa z 
zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym poprawy 
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej we współpracy z Gminą 
Krapkowice, w ramach której: 
 

1)     w odpowiednim dla wewnętrznych uregulowań Gminy Krapkowice trybie 
udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej równowartości w złotych 
30.000 euro - dokonano wyboru profesjonalnego doradcy świadczącego 
kompleksowe usługi doradztwa prawnego, ekonomicznego, finansowego i 
technicznego posiadającego niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenie w obsłudze 
projektów związanych z efektywnością energetyczną  w formule  partnerstwa 
publiczno-prywatnego lub koncesji na roboty budowlane lub usługi (dalej Doradca), z 
którym Gmina Krapkowice w imieniu własnym i Gminy: Chrząstowice, Izbicko, 
Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa zawarła umowę na kompleksowe 
doradztwo przy realizacji wspólnego Przedsięwzięcia;  

2)     dokonano wyboru budynków użyteczności publicznej przewidzianych do poprawy 
efektywności energetycznej; 

3)    Strony umowy wykonały na własny koszt i we własnym zakresie, audyty 
energetyczne dla wybranych budynków użyteczności publicznej przewidzianych 
do poprawy efektywności energetycznej; 

4)     ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy/Partnera Prywatnego dla 
Przedsięwzięcia obejmującego w ramach przedmiotu zamówienia poprawę 
efektywności energetycznej ww. budynków użyteczności publicznej z Gminy: 
Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa; 

5)     udzielono Gminie Krapkowice pisemnych pełnomocnictw do podejmowania 
wszelkich czynności wynikających z Umowy. 

W związku z tym, iż Umowa o współdziałaniu z dnia 18 lipca 2016 r. z dniem 18 stycznia 
2018 r. wygasła, a w toku jest postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Kompleksowa 
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, 
Chrząstowice,  Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule 
partnerstwa publiczno-prawnego” (numer ogłoszenia 348123-2017-PL) koniecznym jest 
zawarcie nowej umowy, aby cel umowy pierwotnej został osiągnięty. 

 

 

          

 

           Burmistrz 
        
          Róża Malik 



 
UCHWAŁA NR …………… 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 
 

z dnia 27 kwietnia 2018 r. 
 

w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Prószkowie do Komitetu 
Rewitalizacji 

 
 
Na podstawie rozdziału II pkt 2 lit. b) Regulaminu Komitetu Rewitalizacji stanowiącego 
załącznik do uchwały nr XXVI/202/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 
2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 
 
 

§1 
1. Na przedstawicieli Rady Miejskiej w Prószkowie w składzie Komitetu Rewitalizacji, 
     wskazuje się:  

    1)…………………………………… 

    2)…………………………………… 

 
§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  
 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

           Burmistrz 
        
          Róża Malik 

   RO.0006.351.2018.ORM                                                      Druk nr 389 

Projekt z dnia 21.03.2018 r. 



 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  

(tj. Dz.U. z 2017 r, poz. 1023 z późn. zm.) Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy 

 i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, 

prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Burmistrza.  

Rada Gminy w drodze uchwały ustala zasady wyznaczania składu oraz zasady 

działania Komitetu Rewitalizacji, uwzględniając funkcję Komitetu, o której mowa wyżej oraz 

zapewniając wyłanianie przez interesariuszy ich przedstawicieli.  

 Rada Miejska w Prószkowie podjęła Uchwałę nr XXVI/202/2017 z dnia 24 lutego 

2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji. W Regulaminie Komitetu Rewitalizacji stanowiącym załącznik do powyższej  

uchwały przewidziano w rozdziale II pkt 2 lit. b), iż w skład Komitetu Rewitalizacji wchodzi 

nie więcej niż 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Prószkowie wskazanych przez Radę 

Miejską w Prószkowie. 

 W związku z powyższym w celu umożliwienia powołania Komitetu Rewitalizacji 

podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

 

           Burmistrz 
        
          Róża Malik 



 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia .................... 2018 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 77 pkt. 7 i art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) w związku z § 
5 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie nr XXXIV/295/2009 z dnia 16 września 2009 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze gminy 
Prószków (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2009 r., nr 90, poz. 1310 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1.  

1. Przyznaje się w roku budżetowym 2018 dotację w kwocie 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt 
tysięcy 0/100 złotych) dla parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jerzego w Prószkowie. mającej swą 
siedzibę przy ul. Rynek 19, na dofinansowanie prac restauratorskich oraz robót budowlanych 
w kościele pw. św. Jerzego w Prószkowie, wpisanym do rejestru zabytków Województwa Opolskiego 
pod pozycją 113/54 z dnia 12.07.1954 r. 

2. Dotacja zostaje przyznana na dofinansowanie prac restauratorskich oraz robót budowlanych 
dotyczących odwilgocenia murów kościoła pw. św. Jerzego w Prószkowie wraz ze skotwieniem 
rozszczelniającego się muru kościoła. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

         Radca prawny  

      Marcin Popielski  

          Z up. Burmistrza  
        
             Anna Wójcik 
       Zastępca Burmistrza  

   RO.0006.352.2018.ORM                                                      Druk nr 390 

Projekt z dnia 11.04.2018 r. 



Uzasadnienie 

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

Wniosek o dofinansowanie zadania publicznego związanego z pracami restauratorskimi oraz 
robotami budowlanymi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie 
Gminy Prószków, został złożony przez Parafię Rzymsko - Katolicką pw. św. Jerzego 
w Prószkowie w dniu 29 marca 2018 r. w ramach naboru wniosków o dofinansowanie takich prac 
ogłoszonego w dniu 9 marca 2018 r. 

Wniosek został sporządzony zgodnie z par. 3 przedmiotowej uchwały oraz został przedłożony 
w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 60 000,00 zł. 

Wskazane we wniosku prace polegają na przeprowadzeniu prac restauratorskich oraz robót 
budowlanych w kościele pw. św. Jerzego w Prószkowie, wpisanym do rejestru zabytków 
województwa opolskiego pod pozycją 113/54 w dniu 12.07.2018 r., w zakresie odwilgocenia 
murów kościoła pw. św. Jerzego w Prószkowie wraz ze skotwieniem rozszczelniającego się muru 
kościoła. 

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w pozwoleniu nr 135/N/2018 z dnia 23.02.2018 r. 
wyraził zgodę na przeprowadzenie wskazanych prac, natomiast Starosta Opolski w decyzji nr 
964/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. oraz w decyzji zmieniającej z dnia 8 marca 2018 r. zatwierdził 
projekt budowlany i udzielił pozwolenia na przeprowadzenie przedmiotowych robót budowlanych. 

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          

 

          Z up. Burmistrza  
        
             Anna Wójcik 
       Zastępca Burmistrza  



 
 

  Uchwała Nr ……….. 
Rady Miejskiej w Prószkowie 
z dnia  ………………………… 

 

          w sprawie: przystąpienia Gminy Prószków do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i 

dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie 

pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Opolu 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie 
gminnym (tj.Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1 

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Prószków do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i 

dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. 

 

§ 2 

 Bezpośrednim realizatorem projektu, o którym mowa w § 1, będzie Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Prószkowie. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Zastępca Burmistrza  
        
          Anna Wójcik 

   RO.0006.353.2018.ORM                                                      Druk nr 391 

Projekt z dnia 18.04.2018 r. 



UZASADNIENIE 
 Powyższą uchwałą Rada Miejska wyraża zgodę na przystąpienie  i realizację projektu pn. 

„Bli żej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze 

oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Opolu. Celem projektu jest wsparcie rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez zwiększenie dostępu do usług 

społecznych, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie 

przeciwdziałać ich marginalizacji. 

 Realizacja projektu umożliwi przede wszystkim świadczenie usług dla rodzin przeżywających 

problemy opiekuńczo - wychowawcze przez asystenta  rodziny poprzez  podnoszenie umiejętności 

wychowawczych rodzin. 

 Realizacja ww. zadań odbędzie się w ramach szerokiego partnerstwa zawartego pomiędzy 

Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej 

FRDL w Opolu, Fundacją Harmonia Życia w Opolu, gminami: Strzeleczki, Prószków, Paczków, 

Namysłów, Dąbrowa, Zawadzkie, Ujazd, Praszka, powiatami: nyskim, kędzierzyńsko – kozielskim, 

namysłowskim, prudnickim, krapkowickim, opolskim ziemskim, strzeleckim oraz głubczyckim. 

Bezpośrednim realizatorem zadań merytorycznych będzie Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Prószkowie. 

                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

    Zastępca Burmistrza  
        
          Anna Wójcik 



 

UCHWAŁA NR 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 27 kwietnia 2018 r. 
 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018  
 
 

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 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 213, art. 235 oraz 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 XXXIV/299/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Prószków na rok kalendarzowy 2018 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r. poz. 59 z późn. zm.)  wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu stanowiących 

załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr XXXIV/299/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 

do niniejszej uchwały z oraz w zestawieniu planowanych kwot dotacji stanowiącym załącznik 

nr 6 do uchwały Nr XXXIV/299/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018, 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 XXXIV/299/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018, 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.0006.354.2018.ORM                                                      Druk nr 392 

Projekt z dnia 13.04.2018 r. 



Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z  27 kwietnia 2018  r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków 

na  rok kalendarzowy 2018 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 20 grudnia 2017 r. – PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA 2018 ROK  

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 619.435,00 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 
553.498,00zł 

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 553.498,00 zł 

§ 0010 Wpływy z podatku od osób fizycznych o kwotę 553.498,00 zł 

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 65.937,00 zł 

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 65.937,00 zł 

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 65.937,00 zł 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 20 grudnia 2017 r. – PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW  
I ROZDZIAŁÓW   

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 167.000,00 zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 17.000,00 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 17.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 17.000,00 zł  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 120.000,00 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 120.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 120.000,00 zł z tego: 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę  120.000,00 zł 

Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 30.000,00 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 30.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł  

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 153.500,00 zł w tym: 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 40.000,00 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 20.000,00 zł 

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

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

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 20.000,00 zł 

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3.500,00 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 3.500,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.500,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  3.500,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 60.000,00 

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 60.000,00 zł 

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



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

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 50.000,00 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł 

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

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

Dział Rozdział Nazwa 
Wydatki 

majątkowe PLAN 

w tym: 

inwestycje i 

zakupy 

inwestycyjne 

zakup i 

objęcie akcji 

i udziałów 

wydatki na programy 

finansowane z 

udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 

600   Transport i łączność 5 912 913 1 571 600   4 341 313 

  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 4 376 313 35 000   4 341 313 

  60016 Drogi publiczne gminne 1 536 600 1 536 600     

754   
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

0 0     

  75412 Ochotnicze straże pożarne 0 0     

801   Oświata i wychowanie 89 457 89 457     

  80101 Szkoły podstawowe 61 400 61 400     

  80104 Przedszkola 28 057 28 057     

851   Ochrona zdrowia 30 000 30 000     

  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 000 30 000     

900   
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

654 880 354 880 300 000   

  90001 
Gospodarka  ściekowa i ochrona 

wód 
18 000 18 000 0   

  90002 Gospodarka odpadami 300 000   300 000     

  90005 
Ochrona powietrza atmosferycznego 

i klimatu 
120 000 120 000       

  90008 
Ochrona różnorodności biologicznej i 

krajobrazu 
68 880 68 880     

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 148 000 148 000     

921   
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

541 400 541 400   
  

  92109 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby 
324 000 324 000   

  

  92195 Pozostała działalność 217 400 217 400     

926   Kultura fizyczna 30 000 30 000     

  92601 Obiekty sportowe 30 000 30 000     

 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 7 258 650 2 617 337 300 000 4 341 313 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 20 grudnia 2017 r.– PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2018 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 939.935,00 zł 

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 939.935,00 zł 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 20 grudnia 2017 r.– ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 
PRÓSZKÓW NA ROK 2018 

Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych po zmianach: 

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 



Lp. Dz. Rozdz. przeznaczenie dotacji plan 

DOTACJE  PODMIOTOWE 

1 801 80104 Dotacja podmiotowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  135 000,00 

DOTACJE  CELOWE 

2 851 85117 Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie świadczenia usług z opieki społecznej 180 000,00 

3 852 85295 
Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie integracji społecznej, zapobieganiu 

wykluczeniu społecznemu i niekorzystnym formą spędzania czasu wolnego 
20 000,00 

4 855 85505 Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 108 000,00 

5 921 92120 Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków 120 000,00 

6 926 92605 Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 200 000,00 

7 900 90005 
Dotacja celowa na realizację zadań służących ochronie powietrza, polegającej na 

trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne 
120 000,00 

   
RAZEM 883 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 2 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z  27 kwietnia 2018  r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków 

na  rok kalendarzowy 2018 

 

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ  

na 2018 rok 

 

Lp. Nazwa zadania - lokalizacja 
Koszt zadania 
pozostały do 

realizacji 
Nakłady w 2018 roku Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ 8 877 913,00 5 912 913,00   

  Dział 600 rozdz. 60013 7 341 313,00 4 376 313,00   

1 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 
DW 414  na odcinku Złotniki-Prószków 
obejmująca również budowę parkingu 
BIKE &RIDE w m. Prószków 

4 341 313,00 4 341 313,00 kontynuacja 
zadania 

2 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż 
drogi wojewódzkiej Nr 415 na terenie 
miejscowosci  Zimnice Wielkie i Zimnice 
Małe  

3 000 000,00 35 000,00   

  Dział 600 rozdz. 60016 1 536 600,00 1 536 600,00   

1 
Przebudowa ul. Wolności wraz z 
odwodnieniem i oświetleniem 

840 000,00 840 000,00 kontynuacja 
zadania 

2 
Przebudowa ul. Stawowej w Ligocie 
Prószkowskiej 

325 000,00 325 000,00 kontynuacja 
zadania 

3 
Remont umocnienia skarpy przydrożnej 
przy ul. Jędrzejczyka w miejsowości 
Źlinice 

240 000,00 240 000,00 kontynuacja 
zadania 

4 
Przebudowa ul. Strażackiej w Przysieczy - 
projekt techniczny 

37 000,00 37 000,00   

5 
Przebudowa drogi i budowa oświetlenia na 
ulicy Stawowej w Nowej Kuźni - projekt 
techniczny 

26 862,00 26 862,00   

6 
Przebudowa ul. Polnej w Chrząszczycach - 
projekt techniczny 

50 000,00 50 000,00   

7 
Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej i 
Słonecznej w Prószkowie 

738,00 738,00 kontynuacja 
zadania 

8 
Przebudowa ulicy Lipowej w m. Folwark - 
projekt techniczny 

8 000,00 8 000,00   

9 
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. 
Piaskowej w Prószkowie- projekt 
techniczny 

3 000,00 3 000,00   

10 
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na placu 
siłowni zewnetrznej w Nowej Kuźni- 
projekt techniczny 

3 000,00 3 000,00   



11 
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. 
Opolskiej w Zimnicach Wielkich- projekt 
techniczny 

3 000,00 3 000,00   

II. 
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

0,00 0,00   

  Dział 754 rozdz.75412 0,00 0,00   

1 Zakup pompy szlamowej OSP Jaśkowice 0,00 0,00   

2 Zakup aparatów tlenowych 0,00 0,00   

III. OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 89 457,00 89 457,00   

  Dział 801 rozdz.80101 61 400,00 61 400,00   

1 
Zakup i montaż klimatyzacji centralnej 
dla PSP w Prószkowie 

33 000,00 33 000,00 
  

2 
Zakup i montaż klimatyzacji dla PSP w 
Zimnicach Wielkich 

0,00 0,00 
  

3 
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w PSP 
Zimnice Wielkie 

15 000,00 15 000,00 
  

4 
Zakup i montaż klimatyzacji dla ZSP w 
Boguszycach 

13 400,00 13 400,00 
  

5 
Zakup kserokopiarki dla ZSP w 
Boguszycach 

0,00 0,00 
  

6 Zakup maszyny do czyszczenia dywanów 0,00 0,00   

  Dział 801 rozdz.80104 28 057,00 28 057,00   

1 
Zakup i montaż klimatyzacji dla ZSP w 
Złotnikach 

0,00 0,00 
  

2 
Zakup szafy metalowej dla ZSP w 
Boguszycach 

10 057,00 10 057,00 
  

3 Zakup szafy chłodniczej dla PP Prószków 0,00 0,00   

4 
Zakup pieca konwencyjno-parowego z 
wyposażeniem dla PP Prószków 

18 000,00 18 000,00 
  

IV. OCHRONA ZDROWIA 30 000,00 30 000,00   

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

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

V. GOSPODARKA KOMUNALNA 654 880,00 654 880,00   

  Dział 900 rozdz. 90001 18 000,00 18 000,00   

1 Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o 0,00 0,00   

2 

Odwodnienie pasa drogowego ulicy 
Szkolnej w Nowej Kuźni w rejonie działek 
nr 330/1 i 330/2 - dokumentacja 
techniczna 

18 000,00 18 000,00   

  Dział 900 rozdz. 90002 300 000,00 300 000,00   

1 
Objęcie udziałów GPW w Prószkowie sp.z 
o.o 

300 000,00 300 000,00   

  Dział 900 rozdz. 90005 120 000,00 120 000,00   



1 
Ochrona powietrza, polegająca na trwałej 
zmianie ogrzewania węglowego na 
proekologiczne 

120 000,00 120 000,00 dotacja celowa 

  Dział 900 rozdz. 90008 68 880,00 68 880,00   

1 
Bioróżnorodność opolszczyzny - skarbem 
dziedzictwa przyrodniczego 

68 880,00 68 880,00 dotacja dla 
województwa 

  Dział 900 rozdz. 90015 148 000,00 148 000,00   

1 Budowa oświetlenia ulicznego w Górkach 37 000,00 37 000,00   

2 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Polna w 
miejscowości Złotniki 

40 000,00 40 000,00   

3 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łąkowa 
w miejscowości Ligota Prószkowka 

20 000,00 20 000,00   

4 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. 
Cmentarna w miejscowości Nowa Kuźnia 

25 000,00 25 000,00   

5 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. 
Cegielniana w miejscowości Ligota 
Prószkowska 

26 000,00 26 000,00   

VI. 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

2 541 400,00 541 400,00   

  Dział 921 rozdz. 92109 2 324 000,00 324 000,00   

1 

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

2 300 000,00 300 000,00 kontynuacja 
zadania 

2 Zakup kotłów koncertowych 24 000,00 24 000,00 
dotacja celowa 
dla Instytucji 

Kultury 

  Dział 921 rozdz. 92195 217 400,00 217 400,00   

1 
Utworzenie stref aktywności fizycznej na 
terenie gminy Prószków - projekt 
techniczny 

15 000,00 15 000,00   

2 
Zagospodarowanie terenu parku we wsi 
Jaśkowice 

101 200,00 101 200,00 kontynuacja 
zadania 

3 
Zagospodarowanie terenu przy ul. 
Korfantego w Prószkowie 

101 200,00 101 200,00 kontynuacja 
zadania 

VII. KULTURA FIZYCZNA 30 000,00 30 000,00   

  Dział 926 rozdz. 92601 30 000,00 30 000,00   

1 
Zagospodarowanie zaplecza sportowego 
przy boisku w Chrząszczycach - projekt 
techniczny 

30 000,00 30 000,00   

  RAZEM 12 223 650,00 7 258 650,00   

 

 



UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 

Zmniejsza się budżet po stronie: 

Dochodów bieżących o kwotę 619.435,00 zł w tym: 

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.9.2018 zmniejszono część wyrównawczą subwencji ogólnej  
o kwotę 65.937,00 zł oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa 553.498,00 zł 

Zwiększa się budżet po stronie: 

Wydatków majątkowych o kwotę 167.000,00 zł w tym: 

Dz. 600 Rozdz. 60016 o. kwotę 17.000,00 zł 

Wprowadza się nowe inwestycje: 

Przebudowa ul. Lipowej w m. Folwark ( projekt techniczny) - wartość inwestycji 8.000,00 zł 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej w Prószkowie ( projekt techniczny ) – wartość inwestycji 
3.000,00 zł 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na placu siłowni zewnętrznej w Nowej Kuźni ( projekt techniczny ) – wartość 
inwestycji 3.000,00 zł 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej w Zimnicach Wielkich ( projekt techniczny ) – wartość 
inwestycji 3.000,00 zł 

Dz. 900 Rozdz. 90005 o kwotę 120.000,00 zł 

Wprowadza się nową inwestycję: 

Ochrona powietrza, polegająca na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne – dofinansowanie 
do wymiany ogrzewania węglowego na proekologiczne – wartość dofinansowania 120.000,00 zł 

Dz. 926 Rozdz. 92601 o kwotę 30.000,00 zł 

Wprowadza się nową inwestycję: 

Zagospodarowanie zaplecza sportowego przy boisku w Chrząszczycach ( projekt techniczny) – wartość 
inwestycji 30.000,00 

Wydatków bieżących o kwotę 153.500,00 zł  

Dz. 600 Rozdz. 60016 o kwotę 20.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych 

Dz. 600 Rozdz. 60017 o kwotę 20.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 

Dz. 800 Rozdz. 80101 o kwotę 3.500,00 zł  

Zwiększenie środków zgodnie z wnioskiem Dyrektora PSP Ligota Prószkowska na realizację programu „AKTYWNA 
TABLICA” 

Dz. 900 Rozdz. 90095 o kwotę 60.000,00 zł  

Zwiększenie środków na realizację zadań statutowych 

Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 50.000,00 zł  

Zwiększenie środków na realizację zadań w sołectwach. 

 

Przychodów o kwotę 939.935,00 zł o nadwyżki z lat ubiegłych 

 

 

Sporządziła: Dorota Staniów                        

Prószków, 18.04.2018 r. 

 

 Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

           Burmistrz 

 
          Róża Malik 



Druk nr 393 

RO.0057.4.2018.ORM               Prószków, 12-04-2018 r. 

 

SPRAWOZDANIE MI ĘDZYSESYJNE 

ZA OKRES OD 15.03.2018 r. DO DNIA 12.04.2018 r. 

 

1. Zlecono montaż lustra drogowego w Przysieczy, ul. Leśna oraz demontaż stalowej 

bariery na słupach betonowych przy ul. 1go Maja w Boguszycach 

2. Zlecono wykonanie tablicy kierunkowej z nazwą miejscowości „Nowa Kuźnia” i 

montaż w miejscowości Złotniki. 

3. W ramach umowy na „Bieżące remonty dróg gruntowych i dostawę kruszywa 

drogowego w 2018 roku:, zlecono dostawę tłucznia do sołectwa Ligota Prószkowska i 

Chrzowice, zlecono, zlecono dostawę tłucznia, wyrównanie i zagęszczenie ubytków w 

Przysieczy, ul. Leśna, zlecono wykonanie remontu ul. Cegielnej w Przysieczy, 

wykonanie remontu odcinka drogi ul. Ogrodowej w Zimnicach Wielkich, wykonanie 

remontu drogi bocznej ul. Szkolnej w Folwarku.  

4. Podpisano umowę  na zadanie: „Przebudowa ul. Wolności wraz z odwodnieniem i 

oświetleniem” 

5. Złożono   32   wnioski do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. 

6. Odebrano  i zagospodarowano  odpady komunalne znajdujących się  na całej długości 

rowu przy drodze od Prószkowa do Źlinice (przez Akacje) 

7. Zagospodarowano odpady komunalne znajdujących się na działce nr 589/159 przy ul. 

Parkowej w Złotnikach 

8. Zagospodarowano odpady komunalnych , takich jak gałęzie znajdujących się na 

działce nr 996/13 przy ul. Daszyńskiego w Prószkowie (plac za Centro) 

9. Podpisano 10 umów na wynajęcie sal wiejskich, będących własnością Gminy 

Prószków. 

10. Wykazano do  dzierżawy: 

a/ część działki zabudowanej budynkiem stodoły oznaczonej numerem 795 z ark.m. 2 o 

pow. 0,0458 ha, obręb Zimnice Małe, gm. Prószków. Uchwała Nr XLIV/348/2014 

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

kontynuacja dzierżawy.  Roczny czynsz dzierżawny w wysokości 1.000,00 zł. 

Dzierżawa na okres 3 lat.  



b/ część działki oznaczoną numerem 1170/250 z ark.m. 4 o pow. 0,2248 ha, obręb Górki, 

gm. Prószków. Uchwała Nr XLIV/348/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 06 

października 2014 r. Tryb bezprzetargowy, kontynuacja dzierżawy. Roczny czynsz 

dzierżawny w wysokości 80,93 zł. Dzierżawa na okres 3 lat. 

c/ część działki oznaczoną numerem 1170/250 z ark.m. 4 o pow. 0,0800 ha, obręb Górki, 

gm. Prószków. Uchwała Nr XLIV/348/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 06 

października 2014 r. Tryb bezprzetargowy, kontynuacja dzierżawy. Roczny czynsz 

dzierżawny w wysokości 28,80 zł. Dzierżawa na okres 3 lat.  

d/ działki oznaczone numerami 964/3, 964/5, 964/7 z ark.m. 7 o pow. 0,6075 ha, obręb 

Prószków oraz pomieszczenie biblioteczne o pow. użytk. 42 m2 znajdujące się w 

budynku przy ul. Opolskiej 47 w Zimnicach Wielkich, położony na działce nr 935/21 

z ark.m. 3, obręb Zimnice Wielkie. Uchwała Nr XLIV/348/2014 Rady Miejskiej 

w Prószkowie z dnia 06 października 2014 r. Tryb bezprzetargowy, kontynuacja 

dzierżawy. Roczny czynsz dzierżawny w wysokości 1.000,00 zł. Dzierżawa na okres 3 

lat. 

11. Wszczęto postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej w Zimnicach 

Wielkich, stanowiącej działkę nr 186 z ark.m. 1, dla której w Sąd Rejonowy w Opolu 

prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00064946/4 z nieruchomościami sąsiednimi. 

12. Zlecono wycenę ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomość gruntową 

oznaczoną numerem działki 1399/1 o pow. 0,0795 ha z ark.m. 11, obręb Prószków, 

gm. Prószków, przejętą pod drogę publiczną (ul. Wiosenna w Prószkowie) w wyniku 

podziału nieruchomości dokonanego na wniosek jej właściciela (art. 98 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami). 

13. Wydano 176 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

14. Brano udział w komisyjnych opisaniu stanu zagospodarowania nieruchomości 

gminnych, w związku z budową gazociągu DN1000 Zdzieszowice – Wrocław. 

15. Wpłynęło 8  zgłoszeń zamiaru wycięcia drzew lub krzewów 

16. Wpłynęły 8 wniosków  o zezwoleniem na wycięcie drzew lub krzewów 

17. Wystawiono 5 decyzje zezwalającą na wycięcie drzew lub krzewów  

18. Wpłynęły 6 wniosków  o szacowanie szkód łowieckich 

19. Wezwano 493 osoby/podmioty do złożenia oświadczenia w celu ustalenia podstawy 

do naliczania opłaty retencyjnej 



20. Zlecono zakupienia ziemi na potrzeby sołectwa Złotniki w celu przygotowania 

podłoża do nasadzeń związane z udziałem w akcji „Posadź drzewo wolności w 100-

lecie niepodległości”. 

21. Podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy ulicy Strażackiej w Przysieczy 

22. Rozpoczęto przebudowę ulicy Wolności w Źlinicach 

23. Zlecono przegląd przewodów kominowych w obiektach gminnych 

24. Zlecono i odebrano aktualizację dokumentacji ul. Stawowej i Słonecznej w 

Prószkowie. 

25. Zatwierdzenie przez Wojewodę Opolskiego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Górki  

26. Przygotowano (w partnerstwie z Gminami: Opole, Komprachcice, Krapkowice, 

Dobrzeń Wielki, Gogolin, Tarnów Opolski, Strzeleczki) i złożono wniosek o 

dofinansowanie partnerskiego projektu pn. „Czas na rower -  Budowa ścieżek pieszo-

rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w ramach Działania 3.1.2. Strategie 

niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020, w ramach którego 

zakłada się budowę ścieżki pieszo-rowerowej w m. Zimnice Wielkie; 

27. Przygotowano  i złożono wniosek o przyznanie dofinansowania operacji typu 

„Kształtowanie przestrzeni publicznej” pn.: „Budowa zagospodarowania terenu parku 

miejskiego w Prószkowie w zakresie elementów małej architektury i parkingu na 10 

miejsc postojowych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020; 

28. Przygotowano wniosek o dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi gminnej 

104842O ul. Stawowej oraz drogi gminnej 104841O ul. Słonecznej w miejscowości 

Prószków” w ramach Rządowego Programu na Recz Rozwoju oraz Konkurencyjności 

Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej; 

29. We współpracy z jednostkami OSP z terenu Gminy przystąpiono do przygotowania 

wniosku na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Funduszu Sprawiedliwości 

(nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy 

poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa); 

30. Zawarto 4 umowy na realizację zadań publicznych Gminy Prószków (z zakresu 

pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia, a także kultury fizycznej i 

sportu) przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych; 



31. Rozstrzygnięto I nabór wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych 

w roku 2018 związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami 

budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na 

obszarze gminy; 

32. Ogłoszono II nabór wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 

roku 2018 związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami 

budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na 

obszarze gminy; 

33. Przygotowano i przekazano do Wojewody Opolskiego informację o zrealizowanych 

lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego; 

34. Przeprowadzono kwalifikację wojskową w dniach 27-28.03.2018r. we współpracy z 

PKL oraz WKU i dopełniono pozostałych formalności z nią związanych; 

35. Zarządzono przymusowe doprowadzenie do kwalifikacji wojskowej osób, które nie 

stawiły się mimo otrzymania wezwania;  

36. Zapewniono realizację 2 wniosków o udostępnienie informacji publicznej; 

37. Na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Opolu przeprowadzono 3 

postępowania administracyjne w przedmiocie przeznaczenia rzeczy ruchomych na 

rzecz obrony; 

38. Zapewniono obsługę kadrową pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz 

obsługę Rady Miejskiej; 

39. Zapewniono prawne środki ochrony danych osobowych w ramach zadań 

powierzanych podmiotom zewnętrznym (umowy powierzenia danych, upoważnienia); 

40. Zapewniono obsługę kancelaryjną i organizacyjną UM w Prószkowie (w tym 

wymiana korespondencji i obsługa klienta); 

41. Prowadzono bieżący monitoring zewnętrznych źródeł dofinansowania dla 

planowanych przez Gminę przedsięwzięć; 

42. Rozpoczęto realizację kolejnego etapu procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Prószków na 2018 rok (weryfikacja złożonych wniosków); 

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

lekarskich, sprawozdawczości, amortyzacji sprzętu itp.; 

44. Zorganizowano Galę Leopoldów 2018; 

45. Kontynuowano przygotowania do wyjazdu delegacji z Gminy Prószków do miasta 

partnerskiego Huenfeld w ramach obchodów uroczystości 50-lecia partnerstwa 

Huenfeld – Landarneau; 



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

Prószkowskiej Parady Orkiestr z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Federalnych 

Sił Zbrojnych Niemiec; 

47. Podjęto przygotowania do przyjęcia delegacji z partnerskiego miasta Ternberg 

(Austria), której przyjazd planowany jest na VIII 2018r. 

 


