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RO.0002.34.2017.ORM                                                                                

Protokół nr XXXIV/2017 
z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie 

odbytej w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 14.00 w 
w hotelu „Arkas” w Prószkowie  

przy ul. Daszyńskiego 12 
 
 
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
 

Otwarcia sesji dokonała radna Klaudia Lakwa Przewodniczący Rady Miejskiej w Prószkowie. Sesja była 
prawomocna. Zwołana została zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem gminy i w chwili 
stwierdzenia prawomocności uczestniczyło w niej 14 radnych. Lista obecności radnych dołączona jest 
do protokołu. 
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Rady Miejskiej wpłynął wniosek Burmistrza w sprawie 
wprowadzenia autopoprawki do porządku obrad sesji obejmujący: 
 
1. Dodanie w punkcie 4 porządku obrad sesji podpunktu 13) dotyczącego projektu uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa 
przyrodniczego". 

2. Dodanie w punkcie 4 porządku obrad sesji podpunktu 14) dotyczącego projektu uchwały w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych zawartych 
we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji. 

 
Przewodnicząca Rady poddała wniosek Burmistrza pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła wniosek Burmistrza w sprawie 
zmiany porządku obrad, jednogłośnie 14 głosów „za”. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad sesji o następującej treści: 
 

3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji. 
5. 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. 
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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), 

13) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na 
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem 
dziedzictwa przyrodniczego (druk nr 340), 

14) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych 
zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania 
dotacji (druk nr 341), 

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.   

 
Przewodnicząca Rady poddała przedstawiony porządek obrad sesji pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła proponowany porządek obrad 
XXXIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, jednogłośnie 14 głosów „za”. 
 
3. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji.  
 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła protokół z XXXIII sesji Rady 
Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 30 listopada 2017 r. – jednogłośnie 14 głosów „za”. 
 
4. Przyjęcie uchwał w sprawach:  
 
1) Wieloletniej Prognozy Finansowej, 



 

3 

 
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę nr 531/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
 
b) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
 
Projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 
druku nr 325.  
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Rady Miejskiej wpłynął wniosek w sprawie wprowadzenia 
autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, który 
rozdano radnym przed sesją. Treść wniosku: 
 
„W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian: 
 

W roku 2018 dokonano zwiększenia o kwotę 68.880,00 zł w następujących kolumnach: 
 
− wydatki ogółem (kolumna 2), z tego: wydatki majątkowe (kolumna 2.2) 
− przychody budżetu (kolumna 4), z tego: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (kolumna 4.1), w tym: 

na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.1.1) 
− wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3), z tego: 

majątkowe (kolumna 11.3.2) 
− wydatki majątkowe w formie dotacji (kolumna 11.6) 
 
W wykazie przedsięwzięć do WPF (zał. nr 2): 
Wprowadzono przedsięwzięcie pn. BIORÓŻNORODNOŚĆ OPOLSZCZYZNY – SKARBEM 
DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO / UMOWA PARTNERSTWA Z WO JEWÓDZTWEM 
OPOLSKIM (Okres realizacji 2015-2018) Łączne nakłady finansowe 192.124,00 zł, limit 2018 
68.880,00 zł, limit zobowiązań 68.880,00 zł – ze względu na nie wykonanie przedsięwzięcia do końca 
2017 r.  
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) WDROŻENIE I UTRZYMANIE SYSTEMÓW: SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTOW SOD365 
ORAZ ELEKTRONICZNE BIURO OBYWATELA EBO365 W URZĘDZIE MIEJSKIM W 
PRÓSZKOWIE (Okres realizacji 2017-2019) o kwotę 22.509,00 zł.  

3) UTWORZENIE, UTRZYMANIE I OBSŁUGA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (Okres realizacji 2013-2018) o kwotę 329.000,00 zł. 

4) ABONAMENT NA PUBLIKACJĘ ELEKTRONICZNĄ W WERSJI ON-LINE „LEX DLA 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO” WRAZ Z ODPOWIEDNIMI LICENCJAMI I 
WYBRANYMI MODUŁAMI (Okres realizacji 2017-2020) o kwotę 12.388,00 zł. 

5) OBJĘCIE UDZIAŁÓW WODOCIĄGI I KANALIZACJA OPOLE (Okres realizacji 2008-2018) o 
kwotę 6.218.000,00 zł. 

6) ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU OKiS W PRÓSZKOWIE 
W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWY ORAZ NADBUDOWY (Okres 
realizacji 2015-2019) o kwotę 100.000,00 zł. 

Uwzględniono wprowadzone zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości.” 
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Autopoprawkę omówiła Skarbnik Gminy – Dorota Staniów.  
 
Przewodnicząca Rady poddała wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu 
uchwały przedłożonego na druku nr 325 pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła wniosek Burmistrza w sprawie 
wprowadzenia autopoprawki, jednogłośnie 14 głosów „za”. 
 
Nie było pytań do projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.  
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 14 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXXIV/298/2018 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
2) uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018, 
 
Projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 
druku nr 326.  
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Rady Miejskiej wpłynął wniosek w sprawie wprowadzenia 
autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Prószków na 
rok kalendarzowy 2018, który rozdano radnym przed sesją. Treść wniosku: 
 
„§ 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 
Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Prószków na rok 2018 w wysokości  
40.366.270,00 zł,w tym: 

1) wydatki bieżące na kwotę 33.412.594,00 zł; 
2) wydatki majątkowe na kwotę  6.953.676,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 
 
§ 4 Otrzymuje brzmienie : 
Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 3.130.603,00 zł, który zostanie pokryty z 
przychodów uzyskanych z: 

1) kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł; 
2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.130.603,00 zł. 

 
§ 5 Otrzymuje brzmienie : 
Ustala się łączna kwotę planowanych: 

1) przychodów budżetu gminy Prószków w łącznej wysokości 3.330.603,00 zł; 
2) rozchodów budżetu gminy Prószków w łącznej wysokości 200.000,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 3. 
 
W załączniku nr 2 Planowane wydatki majątkowych w układzie działów i rozdziałów 
W dziale 900 po rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód dodaje się rozdział 90008 o treści 
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatki majątkowe PLAN w kwocie 68.880,00 w tym 
inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 68.880,00. Wydatki majątkowe  ogółem zmienia się z 
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kwoty 6.884.796,00 na kwotę 6.953.676,00 , 2.210.483,00 na kwotę 2.279.363,00. Planowane wydatki 
ogółem z kwoty 40.297.390,00 na 40.366.270,00 
 
W załączniku nr 3 Planowane przychody i rozchody Gminy Prószków na rok 2018 § 957 Nadwyżki z 
lat ubiegłych kwotę przychodów zmienia się z 2.261.723,00 na 2.330.603,00.  Ogółem zmienia się z 
kwoty 3.261.723,00 na 3.330.603,00 
W załączniku nr 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Prószków na 
rok 2018 – Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dodaje się pkt. 3 o następującej treści 
Dz. 900 Rozdz. 90008 w dotacjach celowych Województwo Opolskie - Dotacje celowe przekazane do 
samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Plan w wysokości 68.880 
 
W dotacjach podmiotowych pkt.3 zmienia się na pkt. 4. 
Kwota Razem zmienia się z kwoty 1.257.515,00 na kwotę 1.326.395,00 
Ogółem dotacje zmienia się z kwoty 2.020.515,00 na kwotę 2.089.395,00 
 
W załączniku nr 7 Plan wydatków majątkowych według zadań na 2018 rok 
 
W L p V. Gospodarka komunalna dodaje się zadanie dział 900 rozdział 90008  

1. Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego Koszt zadania 
pozostały do realizacji w kwocie 68.880,00, Nakłady w 2018 roku w wysokości 68.880,00  
– w uwagach dotacja dla województwa.” 

Wprowadzenia do autopoprawki dokonała Skarbnik Gminy – Dorota Staniów.  
 
Przewodnicząca Rady poddała wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu 
uchwały przedłożonego na druku nr 326 pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła wniosek Burmistrza w sprawie 
wprowadzenia autopoprawki, jednogłośnie 14 głosów „za”. 
 
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na 
rok kalendarzowy 2018.  
 
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały budżetowej, 
 
Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę nr 529/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały 
budżetowej Gminy Prószków na 2018 rok.  
 
c) odczytanie opinii i wniosków komisji rady przez jej przewodniczących lub zastępców, 
 
Przewodnicząca Rady poprosiła przewodniczących poszczególnych komisji Rady Miejskiej w 
Prószkowie o odczytanie opinii dotyczących przedłożonego projektu uchwały budżetowej na rok 2018.  
 
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego jednogłośnie opiniuje 
pozytywnie. 
Komisja Rewizyjna jednogłośnie opiniuje pozytywnie. 
Komisja Rolnictwa Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska, Rzemiosła i Handlu jednogłośnie 
opiniuje pozytywnie. 
Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich jednogłośnie opiniuje pozytywnie. 
 
d) ustosunkowanie się Burmistrza do wniosków i opinii komisji, 
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Burmistrz wskazała, że przedłożony budżet jest stosunkowo dużym budżetem, jednak zaznaczyła, że 
kwota przeszło 5 milionów złotych wskazana w tym budżecie dotyczy środków przekazywanych 
rodzinom w ramach programu 500 plus. Burmistrz podkreśliła także, że w przedmiotowym budżecie 
znajduje się rekordowa w historii gminy kwota przeznaczona na inwestycje. Burmistrz omówiła także 
planowany przez Zarząd Województwa projekt przebudowy dróg wojewódzkich w obrębie miasta 
Prószkowa, wskazując, że gmina pokryje wkład własny takiego projektu w wysokości 15 procent, co 
wynika z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014 – 2020. Burmistrz poinformowała także, że gmina musi liczyć się ze zmniejszeniem 
subwencji oświatowej.     
 
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
f)  podjęcie uchwały budżetowej. 
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Prószków na rok kalendarzowy 2018.  
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 14 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXXIV/299/2018 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018 

 
Burmistrz podziękowała za podjęcie uchwały.   
 
3) zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017,  
 
Projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 
druku nr 329.  
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Rady Miejskiej wpłynął wniosek w sprawie wprowadzenia 
autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok 
kalendarzowy 2017, który rozdano radnym przed sesją. Treść wniosku: 
 
„W załączniku nr 1 dokonuje się zmian: 

W pozycjach: 

- Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 108.891,00 po: 

Dziale 852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę 40.000,00 

Rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę40.000,00 zł 

Dotacje na zadania bieżące o kwotę 40.000,00 zł 

Dodaje się: 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.500,00 

Rozdział 85401 Świetlice szkolne o kwotę 1.500,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.500,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  1.500,00 zł 

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 68.891,00 zmienia się na 67.391,00 

w rozdziale 92195 Pozostała działalność kwotę 68.891,00 zmienia się na 67.391,00 

w wydatkach jednostek budżetowych kwotę 68.891,00 zmienia się na 67.391,00 
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w wydatkach związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 68.891,00 zmienia się na 

67.391,00” 

 
Przewodnicząca Rady poddała wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu 
uchwały przedłożonego na druku nr 329 pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła wniosek Burmistrza w sprawie 
wprowadzenia autopoprawki, jednogłośnie 14 głosów „za”. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Skarbnik Gminy Dorota Staniów. 
 
Nie było pytań do  projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 14 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXXIV/300/2018 
w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017.  

 
4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
 
Projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 
druku nr 330.  
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Skarbnik Gminy – Dorota Staniów.  
 
Nie było pytań do projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 14 głosów „za” podjęła  

 
Uchwałę nr XXXIV/301/2018 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
5) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017, 
 
Projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 
druku nr 331.  
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Rady Miejskiej wpłynął wniosek w sprawie wprowadzenia 
autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie 
wygasają z końcem roku budżetowego 2017, który rozdano radnym przed sesją. Treść wniosku: 
 
„§ 1 otrzymuje brzmienie: 
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1) Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017 w kwocie 
76.722,00 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 76.722,00 zł zgodnie  
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

W załączniku nr 1  
WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017 w 
tabeli dodaje się pkt 3. 
 

3 
Dodatkowe prace polegające na zmianie klasyfikacji części dróg 
określonych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Górki na drogi wewnętrzne 

5 000,00 31.03.2018 

 
Kwotę razem zmienia się z 71.722,00  na 76.722,00 
W załączniku nr 2 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z KOŃCEM 
ROKU BUDŻETOWEGO 2017 
W tabeli w wydatkach bieżących dodaje się: 

710   DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 5 000,00   

  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5 000,00   

    wydatki bieżące 5 000,00   

    

Dodatkowe prace polegające na zmianie 
klasyfikacji części dróg określonych w projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Górki na drogi wewnętrzne 

5 000,00 31.03.2018 

 
Zmienia się kwotę razem z 59.022,00 na 64.022,00 oraz RAZEM WYDATKI z kwoty 71.022,00 na 
76.022,00”. 
 
Radny Lucjan Dzumla wskazał, że w przedstawionym wniosku o wprowadzenie autopoprawki w 
ostatnim zdaniu jest błąd rachunkowy, gdzie w zwrocie „RAZEM WYDATKI z kwoty 71022,00 na 
76022,00” winno być „RAZEM WYDATKI z kwoty 71722,00 na 76722,00” analogicznie do 
wcześniejszych zapisów wniosku. 
 
Skarbnik Gminy Dorota Staniów potwierdziła wskazanie radnego. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w związku z tym omawiany zapis w przedłożonej 
autopoprawce winien brzmieć: „Zmienia się kwotę razem z 59.022,00 na 64.022,00 oraz RAZEM 
WYDATKI z kwoty 71.722,00 na 76.722,00”. 
 
Przewodnicząca Rady poddała wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu 
uchwały przedłożonego na druku nr 331 pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła wniosek Burmistrza w sprawie 
wprowadzenia autopoprawki, jednogłośnie 14 głosów „za”. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Skarbnik Gminy – Dorota Staniów.  
 
Nie było pytań do projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
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Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 14 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXXIV/302/2018 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 

2017. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
6) poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów                              
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
 
Projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 
druku nr 332.  
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Rady Miejskiej wpłynął wniosek w sprawie wprowadzenia 
autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób 
fizycznych, wyznaczenia inkasentów  oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, który rozdano radnym 
przed sesją. Treść wniosku: 
 
„§ 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 
 
Na inkasentów w zakresie poboru podatków, o których mowa w § 1 uchwały, wyznacza się:: 

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: 
a) Sylwia Białończyk; 
b) Gabriela Grund; 
c) Emanuela Lelek; 
d) Małgorzata Piasecka; 
e) Gabriela Hudala; 
f) Natalia Piasecka; 
g) Aldona Wójcicka. 

 
§ 3 otrzymuje brzmienie: 
 
1. Inkasenci, o których mowa w § 2 pkt 1 uchwały, pobierają podatki od osób zamieszkałych lub 
posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze ich działania. 
 
2. Inkasenci, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały, pobierają podatki od osób zamieszkałych lub 
posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na terenie całej Gminy Prószków. 
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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.” 
 
Przewodnicząca Rady poddała wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu 
uchwały przedłożonego na druku nr 332 pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła wniosek Burmistrza w sprawie 
wprowadzenia autopoprawki, jednogłośnie 14 głosów „za”. 
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Skarbnik Gminy – Dorota Staniów. 
 
Nie było pytań do projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 14 głosów „za” podjęła  
 

Uchwałę nr XXXIV/303/2018 
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia 

inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
7)  zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, 
finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Prószków, 
 
Projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 
druku nr 333.  
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Edyta Gogol-Fuhl – Kierownik 
Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 
 
Nie było pytań do projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 14 głosów „za” podjęła  

 
Uchwałę nr XXXIV/304/2018 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wspólnej obsługi 
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Prószków. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
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8)  zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Prószków, 
 
Projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 
druku nr 334.  
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Katarzyna Szylar – Kierownik Referatu 
Gospodarki Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 
 
Nie było pytań do projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 14 głosów „za” podjęła  

 
Uchwałę nr XXXIV/305/2018 

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

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
9)  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, 
 
Projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 
druku nr 335.  
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Katarzyna Szylar – Kierownik Referatu 
Gospodarki Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 
 
Nie było pytań do projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 14 głosów „za” podjęła  

 
Uchwałę nr XXXIV/306/2018. 

               w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
10)  utworzenia Klastra Energii Ziemia Prószkowska, 
 
Projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 
druku nr 336.  
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Burmistrz Róża Malik. 
 
Nie było pytań do projektu uchwały. 
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Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 14 głosów „za” podjęła  

 
Uchwałę nr XXXIV/307/2018 

               w sprawie utworzenia Klastra Energii Ziemia Prószkowska. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
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, 
 
Projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 
druku nr 337.  
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Małgorzata Chrynus – Kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie oraz Burmistrz Róża Malik. 
 
Przewodnicząca Zarządu jednostki pomocniczej miasta Prószkowa Elżbieta Moczko zaproponowała 
aby gmina dogadała się ze Starostą Opolskim aby na początku funkcjonowania Dziennego Domu 
Pomocy zainteresowani ludzie mogli zapisywać się na krótsze niż miesiąc pobyty w tym Domu, tak aby 
mogli zobaczyć jak się tam będą czuć.    
W odpowiedzi Burmistrz wskazała, że Starosta na pewno będzie otwarty na takie rozwiązanie. 
Burmistrz podkreśliła również, że w celu zapoznania się z Dziennym Domem Pomocy będą 
organizowane dni otwarte dla zainteresowanych. Dodatkowo Burmistrz wskazała, że nie sądzi żeby 
pobytem w tym domu była zainteresowana duża grupa seniorów spoza terenu gminy Prószków. 
Burmistrz zwróciła się także z apelem do radnych i sołtysów aby rozpropagowali informację o 
uruchomieniu omawianego Dziennego Domu Pomocy.   
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 14 głosów „za” podjęła  

 
Uchwałę nr XXXIV/308/2018 

               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. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
12)  rozszerzenia przedmiotu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
 
Projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 
druku nr 338.  
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Edyta Gogol-Fuhl – Kierownik 
Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 
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Nie było pytań do projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 14 głosów „za” podjęła  

 
Uchwałę nr XXXIV/309/2018 

w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
13)  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na 
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa 
przyrodniczego”, 
 
Projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 
druku nr 340.  
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Dorota Staniów – Skarbnik Gminy. 
 
Nie było pytań do projektu uchwały. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 14 głosów „za” podjęła  

 
Uchwałę nr XXXIV/310/2018 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa 
Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem 
dziedzictwa przyrodniczego”. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
14)  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych 
zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania 
dotacji, 
 
Projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na 
druku nr 341.  
 
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Dorota Staniów – Skarbnik Gminy. 
 
Radny Lucjan Dzumla wniósł zapytanie czy zapisy tej uchwały będą w pewien sposób utrudniać 
działalność takich przedszkoli niepublicznych. 
W odpowiedzi Skarbnik Dorota Staniów wskazała, że takich utrudnień nie będzie, ponieważ w samych 
procedurach nic się nie zmienia. Wskazała, że część przepisów, które wcześniej uregulowane były w 
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uchwale Rady Miejskiej teraz zostały zapisane w ustawie o systemie oświaty, przez co pojawiła się 
konieczność zmiany przedmiotowej uchwały.  
  
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 14 głosów „za” podjęła  

 
Uchwałę nr XXXIV/311/2018 

         w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli 
niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 
zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania 
wykorzystania dotacji. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 339). 

 
Nie było pytań oraz nie zgłoszono uwag do sprawozdania.  
 

6. Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej (druk nr 340). 
 
Nie było pytań oraz nie zgłoszono uwag do Informacji. 
 

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.   
 
Nie było pytań oraz nie zgłoszono uwag do rozstrzygnięcia. 
 

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.  
 
Nie było pytań oraz nie zgłoszono uwag do wezwania. 
 

9. Dyskusja i wolne wnioski. 
 
Nie było dyskusji oraz nie zgłoszono wniosków.  
 

10. Zakończenie obrad.   
 

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady sesji o godz. 15.20 słowami: „zamykam obrady sesji Rady 
Miejskiej w Prószkowie”. 
 
Na tym protokół zakończono.  
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Protokołował:                                 Przewodniczący Rady 
 
Adam Wrześniewski                                     Klaudia Lakwa   
   

 
 
 


