
RO.0002.40.2018.ORM                                   Prószków, 25.06.2018 r. 

 

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

3 lipiec 2018 r., godz. 9.00  
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu XXXIX sesji. 
4. Przyjęcie uchwał w sprawach: 
1) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 403), 
2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 404), 
3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 405) 
4) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 406), 
5) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków 

(druk nr 407), 
6) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Prószkowa (druk nr 408), 
7) zasad usytuowania na terenie gminy Prószków miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych (druk nr 409), 
8) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy 

Prószków (druk nr 410), 
9) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (druk nr 

411),  
10) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Prószków (druk nr 
412),  

11) przeznaczenia mienia oraz przejęcia należności i zobowiązań Publicznego Gimnazjum im. Ks. 
Hugo Kwiotka w Prószkowie przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Bronisława 
Koraszewskiego w Prószkowie (druk nr 413), 

12) pomnika przyrody – alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 
414 Opole – Lubrza (druk nr 414),    

13) zmiany przebiegu ulicy Sosnowej w miejscowości Górki (druk nr 415), 
14) nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Górki (druk nr 416), 
15) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki (druk nr 417), 
16) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018 (druk nr 418), 
17) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 419). 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 420). 
6. Pismo z dnia 25.05.2018 r. spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o.o.  
 przekazujące projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.   
 



7. Pismo z dnia 29.05.2018 r. Stowarzyszenia na Rzecz Trwałego i Zrównoważonego 
Rozwoju „Zielona Ziemia” z Prószkowa w sprawie projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków. 

8. Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w roku 2017 petycjach, wniesionych do Rady  
Miejskiej w  Prószkowie. 

9. Sprawozdanie z realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Prószków na rok 
2018. 

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

 

Przewodniczący Rady  

    Klaudia Lakwa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR …..………. 

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

 
 
 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  
złożonej do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 

2018 r. poz. 994, z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 

VI/42/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, Rada Miejska w Prószkowie 

uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia 11.05.2018 r. zgłoszonej do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 23 kwietnia 

2018 r. do 16 maja 2018 r. (termin składania uwag: 31 maja 2018r.) w sprawie podtrzymania i ponowienia uwagi z 

dnia 30.01.2018r. - nieuwzględnienia w zmianie planu mpzp faktycznego zagospodarowania działki nr 1390 k.m.11 

oraz wprowadzenie przebiegu obwodnicy przecinającego przedmiotową działkę. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

          Zastępca  Burmistrza 

                Anna Wójcik 

   RO.0006.362.2018.ORM                                                      Druk nr 403 

Projekt z dnia 25.06.2018 r. 



 
Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej 

projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o których mowa w art. 17 pkt. 11 ustawy. Przepis 

art. 20 ust. 1 ww. ustawy wskazuje natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie 

o sposobie rozpatrzenia uwag.  

 

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o rozstrzygnięciu w tym zakresie 

w drodze odrębnej uchwały. 

 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, opracowany w związku z 

uchwałą Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, został wyłożony do 

publicznego wglądu w dniach od 23 kwietnia 2018 r. do 16 maja 2018 r. We wskazanym przez Burmistrza terminie 

do dnia 31 maja 2018 r.  wpłynęła uwaga będąca przedmiotem rozstrzygnięcia.  

 

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, iż jest ona niezgodna z ustaleniami obowiązującego „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków” przyjętego uchwałą nr 

III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku. W dokumencie tym wskazano jako 

inwestycję celu publicznego (wraz z przebiegiem) w Tabeli nr 31 p.t.: „Zestawienie obszarów rozmieszczenia 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym” następujące zadania: 

− Wiersz 4 – modernizacja dróg wojewódzkich: Nr 414, 413, 415, 429 (oznaczenie na rysunku Studium: 

ICPP5) 

− Wiersz 5 – budowa obwodnic miejscowości: Winów, Górki, Złotniki, Prószków, Przysiecz w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 414 (oznaczenie na rysunku Studium: ICPP 6) 

Ponadto wyłożony do publicznego wglądu projekt planu miejscowego został uzgodniony z Zarządem Dróg 

Wojewódzkich, który ustalił przebieg projektowanej drogi i wskazał jako aktualny ten, który został przewidziany w 

przedmiotowym planie miejscowym. Przebieg ten uzyskał również decyzję środowiskową, w związku z czym 

niemożliwa jest na obecnym etapie jego zmiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Zastępca  Burmistrza 

                Anna Wójcik 



UCHWAŁA NR …..………. 

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

 
 
 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  
złożonej do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 

2018 r. poz. 994, z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 

VI/42/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, Rada Miejska w Prószkowie 

uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia 28.05.2018 r. zgłoszonej do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 23 kwietnia 

2018 r. do 16 maja 2018 r. (termin składania uwag: 31 maja 2018 r.) w sprawie zmiany linii zabudowy z 

obowiązującej na nieprzekraczalną na działce nr 1320/4. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

          Zastępca  Burmistrza 

                Anna Wójcik 

   RO.0006.363.2018.ORM                                                      Druk nr 404 

Projekt z dnia 25.06.2018 r. 



 
Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej 

projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o których mowa w art. 17 pkt. 11 ustawy. Przepis 

art. 20 ust. 1 ww. ustawy wskazuje natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie 

o sposobie rozpatrzenia uwag.  

 

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o rozstrzygnięciu w tym zakresie 

w drodze odrębnej uchwały. 

 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, opracowany w związku z 

uchwałą Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, został wyłożony do 

publicznego wglądu w dniach od 23 kwietnia 2018 r. do 16 maja 2018 r. We wskazanym przez Burmistrza terminie 

do dnia 31 maja 2018 r.  wpłynęła uwaga będąca przedmiotem rozstrzygnięcia.  

 

Określona w planie zagospodarowania obowiązująca linia zabudowy jest elementem kształtującym  sposób 

realizacji nowej zabudowy wzdłuż ulicy Akacjowej – rozwiązanie to jest zgodne z wymaganiami ładu 

przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury. Ujęcie obowiązującej linii zabudowy w żaden sposób nie 

ogranicza inwestorowi możliwości zabudowy i zagospodarowania działki – jest tylko instrumentem odpowiedniego 

kształtowania przestrzeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Zastępca  Burmistrza 

                Anna Wójcik 



UCHWAŁA NR …..………. 

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

 
 
 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  
złożonej do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 

2018 r. poz. 994, z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 

VI/42/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, Rada Miejska w Prószkowie 

uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia 29.05.2018 r. zgłoszonej do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 23 kwietnia 

2018 r. do 16 maja 2018 r. (termin składania uwag: 31 maja 2018r.) w sprawie zmiany przeznaczenia działki nr 

889/4 z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) na tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z towarzyszeniem usług (MN/U). 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 
Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

          Zastępca  Burmistrza 

                Anna Wójcik 

   RO.0006.364.2018.ORM                                                      Druk nr 405 

Projekt z dnia 25.06.2018 r. 



 
Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej 

projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o których mowa w art. 17 pkt. 11 ustawy. Przepis 

art. 20 ust. 1 ww. ustawy wskazuje natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie 

o sposobie rozpatrzenia uwag.  

 

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o rozstrzygnięciu w tym zakresie 

w drodze odrębnej uchwały. 

 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, opracowany w związku z 

uchwałą Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, został wyłożony do 

publicznego wglądu w dniach od 23 kwietnia 2018 r. do 16 maja 2018 r. We wskazanym przez Burmistrza terminie 

do dnia 31 maja 2018 r.  wpłynęła uwaga będąca przedmiotem rozstrzygnięcia.  

 

Ujęty w planie miejscowym sposób zagospodarowania terenu jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków, przyjętego uchwałą nr III/13/2014 Rady Miejskiej 

w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku. Istotną kwestią jest lokalizacja przedmiotowej nieruchomości we 

wnętrzu kwartału mieszkalnego, co powoduje że jej sposób zagospodarowania będzie miał znaczne oddziaływanie 

na tereny sąsiednie. Przyjęty w planie mieszkaniowy sposób zagospodarowania zapewni w pełni ochronę przed 

wprowadzaniem funkcji o charakterze uciążliwym, a także bierze pod uwagę ograniczone możliwości obsługi 

komunikacyjnej (szczególnie istotne przy zabudowie usługowej).  W obowiązującym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Prószkowa teren ten nie był przewidziany pod zabudowę, dlatego też nowy sposób 

zagospodarowania jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami inwestora a wymaganiami ładu przestrzennego, w 

tym urbanistyki i architektury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Zastępca  Burmistrza 

                Anna Wójcik 



UCHWAŁA NR …..………. 

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

 
 
 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  
złożonej do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 

2018 r. poz. 994, z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 

VI/42/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, Rada Miejska w Prószkowie 

uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia 30.05.2018 r. zgłoszonej do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 23 kwietnia 

2018 r. do 16 maja 2018 r. (termin składania uwag: 31 maja 2018r.) w sprawie: 

1. ustalenia działalności ogrodu botanicznego na terenie Pomologii jako nadrzędnego kierunku jej 

zagospodarowania (dz. nr 1108/2, 1111, 1122/5, 1122/13, 1125/1, 1125/3, 1125/6, 1125/7, 

1125/8, 1126, 1127, 1128/1, 1129/2, 1130/1, 1131/1, o łącznej powierzchni ok. 60 ha) oraz 

zweryfikowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Prószków, zgodnie z postulatami zawartymi w piśmie z dn. 3.10.2017r. (sygn. OSGP/03102017/01), 

2. wyłączenia spod zabudowy terenów sąsiadujących z Pomologią, czyli otuliny o szerokości co najmniej 

500 m, będącą ważnym elementem funkcjonowania przyszłego ogrodu botanicznego oraz wyłączenie 

spod zabudowy terenów znajdujących się na pasie tzw. ciągu ekologicznego opisanego w dalszej 

części opracowania, co zapewni swobodną migrację fauny i flory między Borami Niemodlińskimi a 

doliną Odry, 

3. wyłączenia spod zabudowy terenów położonych na działkach nr: 480-485, 487/1-487/3, 490, 494, 

508/1, 508/3, 508/4, 512, 513, 536-610, 615-625, 625/1, 626-630, 631/1-631/2, 632, 633/5, 633/6, 

636-638, 643, 1114 (znajdujących się na pasie ciągu ekologicznego Pomologia-Bory Niemodlińskie. 

Nie dotyczy to już istniejących obiektów budowlanych powstałych przed sporządzeniem projektu 

mpzp), 

4. uwzględnienie działalności Centrum Badawczo-Rozwojowego na Rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-

Spożywczego na terenie Pomologii na działkach o nr: 1109/4, 1110/3, 1112/1, 1112/2, 1122/12, 

1122/14, 1122/16; wymienione działki powinny mieć następujące zapisy: 

a) 1110/3, 1112/1 – teren usług, nauki i szkolnictwa wyższego, gdzie będzie miała miejsce 

przebudowa, rozbudowa oraz rewitalizacja istniejących obiektów Królewskiej Akademii 

Pomologicznej w Prószkowie  

b) 1112/2 – teren usług, nauki i szkolnictwa wyższego, gdzie zakłada się utworzenie pól 

doświadczalnych, związanych z uprawą roślin, jak również modelowe stanowiska i instalacje 

przetwórstwa rolno-spożywczego. Istotnym elementem jest energooszczędność i zarządzanie 

energią na każdym etapie realizacji projektu, a w szczególności w fazie użytkowania. Projekt 

stawia na wykorzystanie energii elektrycznej i cieplnej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł 

energii OZE. Tak pozyskana i zarządzana energia służyć będzie do ogrzewania budynków, 

zasilania urządzeń i instalacji eksploatacyjnych, ciągów komunikacyjnych, wewnętrznych i 

zewnętrznych, itp.  
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c) 1122/12, 1122/16 – arboretum oraz zieleń parkowa, teren usług, nauki i szkolnictwa wyższego  

d) 1109/4, 1122/14 – teren usług, nauki i szkolnictwa wyższego wraz z zabudową  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

          Zastępca  Burmistrza 

                Anna Wójcik 



 

Uzasadnienie 
 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej 

projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o których mowa w art. 17 pkt. 11. Przepis art. 20 

ust. 1 ww. ustawy wskazuje natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o 

sposobie rozpatrzenia uwag.  

 

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o rozstrzygnięciu w tym zakresie 

w drodze odrębnej uchwały. 

 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, opracowany w związku z 

uchwałą Nr VI/42/2015 z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, gmina Prószków został wyłożony do publicznego 

wglądu w dniach od 23 kwietnia 2018 r. do 16 maja 2018 r. We wskazanym przez Burmistrza terminie do dnia 31 

maja 2018r.  wpłynęła uwaga będąca przedmiotem rozstrzygnięcia.  

 

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi – w części o której mowa w §1 pkt 1 uzasadnia się tym, że na części terenów 

przewidziano zakaz zabudowy – jako tereny zieleni urządzonej, sadów, ogrodów planowanego centrum 

szkoleniowo-badawczego, co częściowo powoduje, że uwaga jest bezzasadna. 

Na części terenów przewidziano usługi nauki, komunikację (na bazie istniejącego układu, oraz już przewidzianej w 

obowiązującym planie drogi oraz jedną nową), oraz uwzględniono istniejące zagospodarowanie – funkcje 

mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe oraz sport i rekreację na potrzeby zespołu szkolnego. Ponadto, 

wprowadzone ustalenia są zgodne z zamierzeniami inwestora oraz ustaleniami Studium. 

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi – w części o której mowa w §1 pkt 2 i 3 uzasadnia się tym, że wprowadzone 

ustalenia projektu planu miejscowego są zgodne z ustaleniami Studium. 

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi – w części o której mowa w §1 pkt 4 lit. a, b i d uzasadnia się tym, że w projekcie 

planu miejscowego wskazane działki mają ustalone przeznaczenie zgodne z treścią wniosku, wobec czego jest on 

bezzasadny w tym zakresie. 

W zakresie §1 pkt 4 lit. c wnioskowane przeznaczenie nie zostało wprowadzone łącznie, wobec czego należy uznać, 

że nie uwzględnia się tej uwagi w tym zakresie. Poza tym wnioskowane przeznaczenie jest zgodne z treścią 

przedmiotowego projektu planu miejscowego, wobec czego jest ono bezzasadne w tym zakresie. 

 

W celu ochrony cennych przyrodniczo walorów na części terenów w Pomologii przewidziano zakaz zabudowy – 

zachowano je jako tereny zieleni urządzonej, sadów, ogrodów planowanego centrum szkoleniowo-badawczego. 

Planuje się na tych terenach lokalizację centrum badawczo-naukowego związanego z Uniwersytetem Opolskim. 

Ustalenia takie pokrywają się z wnioskami złożonymi w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.  

Na części terenów przewidziano usługi nauki, komunikację (na bazie istniejącego układu, oraz już przewidzianej w 

obowiązującym planie drogi oraz jedną nową), oraz uwzględniono istniejące zagospodarowanie – funkcje 

mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe oraz sport i rekreację na potrzeby zespołu szkolnego.  

Ponadto, wprowadzone ustalenia są zgodne z zamierzeniami inwestora oraz ustaleniami Studium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Zastępca  Burmistrza 

                Anna Wójcik 



 

 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków oraz załączniki do projektu 

znajdują się w osobnych plikach. 
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UCHWAŁA NR 
 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Prószkowa 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2018r., poz. 994 ), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2009 r.  
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) Rada Miejska  
w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ustala się wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Prószkowa w wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4700,00 zł; 
2) dodatek za wysługę lat – 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 940,00 zł; 
3) dodatek funkcyjny w kwocie 1900,00 zł. 
4) dodatek specjalny – 40 % sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2640,00 

zł. 
 

§ 2 

Traci moc Uchwała nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r.  
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prószkowa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2018r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca prawny 

Marcin Popielski 

          Zastępca  Burmistrza 

                Anna Wójcik 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie ustalenia Burmistrza Prószkowa 

 
W świetle regulacji przedstawionej w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 8 ust. 2 
ustawy o pracownikach samorządowych ustalenie wynagrodzenia wójta (burmistrza/prezydenta miasta) 
pozostaje w wyłącznej kompetencji rady Gminy, wobec czego przedkłada się przedmiotowy projekt uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Zastępca  Burmistrza 

                Anna Wójcik 



 
 

UCHWAŁA NR 
 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Prószków miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity  
Dz. U. z 2016 r. poz. 487, Dz. U. z 2015 r. poz. 1893, Dz. U. z 2017 r. poz. 2439, 2245, Dz. U. z 2018 r., 
poz. 310, 650), Rada Miejska w Prószkowie, uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem 
sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20 metrów od obiektów takich jak: szkoły, 
przedszkola, żłobki, kościoły.  

2. Odległość określona w ust. 1 mierzona jest wzdłuż krawędzi jezdni, a w przypadku braku takiej 
możliwości, wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych, od wejścia (wyjścia) do punktu 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, do najbliższych drzwi wejściowych (wyjściowych)  
do obiektów, o których mowa w ust. 1. 

3. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w obiektach tymczasowych  
z wyjątkiem sprzedaży piwa w ogródkach gastronomicznych, które stanowią powiększoną powierzchnię 
konsumencką w ramach tego samego punktu sprzedaży, z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 i 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3. Traci moc  uchwała Nr  V/48/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie 
zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2007 r., nr 19,  poz. 887). 

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

 

Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

                 Burmistrz 

                Róża Malik 
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Uzasadnienie 

 
do projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Prószków miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych 

W dniu 10 stycznia 2018r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018r., poz. 310). 
Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie z dniem 
9 marca 2018 r. Na mocy art. 4 nowelizacji rady gmin zobowiązane zostały do ponownego ustalenia w drodze 
uchwały zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  

Dotychczasowe zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania alkoholu na terenie gminy 
Prószków określa uchwała Nr V/48/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie 
zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2007 r., nr 19,  poz. 887), która utraci moc z dniem wejścia w życie nowej uchwały. Stosownie do 
postanowień art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy przed podjęciem niniejszej uchwały zasięga opinii jednostki 
pomocniczej gminy.  Mając powyższe na względzie Burmistrz Prószkowa wykonując postanowienia Uchwały 
nr XXXIX/360/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23.05.2018r. wystąpił do poszczególnych jednostek 
pomocniczych gminy Prószków z wnioskiem o zaopiniowanie w terminie 14 dni od daty doręczenia przyjętego 
przez Radę Miejską w Prószkowie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Prószków 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W wyznaczonym terminie żadna z jednostek 
pomocniczych Gminy nie zajęła stanowiska co do przedłożonego projektu uchwały, co – po myśli art. 89 ust. 2  
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – tożsame jest z przyjęciem projektu w przedłożonym 
brzmieniu. 

Regulacje dotyczące zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych uwzględniają 
postanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, co odpowiada 
założeniom art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Burmistrz 

                 Róża Malik 



 

UCHWAŁA NR 
 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy 
Prószków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r. poz. 487, Dz. U. z 2015 r. poz. 1893, Dz. U. z 2017 r. poz. 2439, 2245, Dz. U. z 2018 r. poz. 310, 
650), Rada Miejska w Prószkowie, uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  
w miejscu sprzedaży na terenie gminy Prószków wynosi odpowiednio: 

1) dla napojów o zawartości do 4,5%  alkoholu oraz na piwo – 25;  

2) dla napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 20;  

3) dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – 20.  

§ 2. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży na terenie gminy Prószków wynosi odpowiednio: 

1) dla napojów o zawartości do 4,5%  alkoholu oraz na piwo – 30;  

2) dla napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 25;  

3) dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – 25. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4. Traci moc  uchwała Nr  XVIII/134/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004r. 
w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Prószków liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 
4,5% zawartości alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  
oraz do spożycia w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2004 r., nr 23,  poz. 675). 

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

 

Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

                  Burmistrz 

                Róża Malik 
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Uzasadnienie 

 
do projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

na terenie gminy Prószków 

 

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 310), na mocy której rady gmin zobowiązane zostały do ustalenia w drodze uchwały maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, a 
także z wyszczególnieniem liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 
miejscu oraz poza miejscem sprzedaży. Dotychczasowe uchwały, które zgodnie z obowiązującymi w dniu ich 
podjęcia przepisami wyznaczały limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zachowują moc do dnia wejścia 
w życie nowych uchwał, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy. 

Mając na względzie powołaną powyżej regulację prawną przygotowano projekt uchwały w sprawie 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Prószków. Liczby te 
zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi zostały określone odrębnie dla poszczególnych rodzajów zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.  
 

W dotychczasowej uchwale Rady Miejskiej w Prószkowie liczba punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych wyznaczona została na poziomie 30 dla napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży. W przedłożonym projekcie uchwały proponuje się liczbę 30 zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% 
do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa, 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% 
zawartości alkoholu. Natomiast dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży dotychczasowy limit wynosił 25 punktów. W projekcie proponuje się liczbę 25 zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, 20 zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,  
20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. Proponowane liczby są 
optymalne dla zapewnienia zasady równości wobec prawa zarówno podmiotów wykonujących działalność 
gospodarczą, jak i tych, które zamierzają tę działalność podjąć w przyszłości. 

Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy przed podjęciem niniejszej uchwały zasięga opinii jednostki 
pomocniczej gminy. Mając powyższe na względzie Burmistrz Prószkowa wykonując postanowienia Uchwały nr 
XXXIX/360/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23.05.2018r. wystąpił do poszczególnych jednostek 
pomocniczych gminy Prószków z wnioskiem o zaopiniowanie w terminie 14 dni od daty doręczenia przyjętego 
przez Radę Miejską w Prószkowie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Prószków. W wyznaczonym terminie żadna z jednostek 
pomocniczych Gminy nie zajęła stanowiska co do przedłożonego projektu uchwały, co – po myśli art. 89 ust. 2  
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – tożsame jest z przyjęciem projektu w przedłożonym 
brzmieniu. 

Regulacje dotyczące maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy 
Prószków uwzględniają postanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, co odpowiada założeniom art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

 

                   Burmistrz 

                Róża Malik 



 

UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia  … czerwca 2018 r. 

   

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 

 

Na podstawie art. 19b pkt 1, 19g pkt 2, 19h pkt. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 z poźn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14,  
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r.,  
poz. 994) Rada Miejska w  Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Wyraża się zgodę na przekazanie na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem 
jest Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, środków finansowych z budżetu Gminy 
Prószków w wysokości do 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na realizację 
zadania związanego z rozwojem i wyposażeniem stacji ochrony układu oddechowego dla potrzeb Komendy 
Miejskiej Państwowej Staży Pożarnej w Opolu.  

§ 2 

Warunki przekazania i rozliczenia środków, o których mowa w § 1 zostaną określone w umowie zawartej 
pomiędzy Gminą Prószków a Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa 

§ 4 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

                  Burmistrz 

                Róża Malik 

   RO.0006.370.2018.ORM                                                      Druk nr 411 

Projekt z dnia 30.04.2018 r. 



Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej 

 

Zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Gminy mają możliwość 
uczestnictwa w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, poprzez przekazanie 
środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 

W związku z wnioskiem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu o udzielenie wsparcia 
finansowego w kwocie 10.000,00 zł na kontynuację zadania związanego z rozwojem  
i wyposażeniem stacji ochrony układu oddechowego zlokalizowanej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w 
Opolu, został przygotowany stosowny projekt uchwały.  

Udzielona pomoc dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu przyczyni się do wzrostu poziomu 
bezpieczeństwa strażaków, zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotniczych straży pożarnych (w tym z 
terenu naszej Gminy). Ponadto utworzenie w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Opolu stacji ochrony układu 
oddechowego, której zadaniem będzie m.in. przejęcie zużytych aparatów powietrznych celem ich oczyszczenia, 
dezynfekcji i sprawdzenia prawidłowości ich działania, znacznie obniży koszty związane z konserwacją i 
przeglądami technicznymi specjalistycznego sprzętu strażackiego, które ponoszone są także przez gminę Prószków 
w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Burmistrz 

                Róża Malik 



 

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

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 994) 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 2017 r. poz. 2187) 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 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
0/100 złotych) dla parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Św. w Boguszycach, mającej swą siedzibę przy ul. Jana 
Pawła II nr 1, na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w kościele pw. 
Trójcy Św.  w Boguszycach, wpisanym do rejestru zabytków Województwa Opolskiego pod pozycją 209/2013 
z dnia 29.10.2013 r. 

2. Dotacja zostaje przyznana na dofinansowanie prac dotyczących: 

1) Konserwacji i restauracji płaskorzeźby – Ogrójec, usytuowanej przy elewacji południowej kościoła; 

2) Konserwacji i restauracji portalu wejścia głównego wraz z rekonstrukcją historycznej polichromii portalu; 

3) Konserwacji i restauracji głównych drzwi wejściowych Kościoła. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

                  Burmistrz 

                Róża Malik 

   RO.0006.371.2018.ORM                                                      Druk nr 412 

Projekt z dnia 20.06.2018 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 uprawnione 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. Trójcy Św. 
w Boguszycach w dniu 15 czerwca 2018 r. w ramach naboru wniosków o dofinansowanie takich 
prac ogłoszonego w dniu 8 czerwca 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 50 000,00 zł. 

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

1.Konserwacja i restauracja płaskorzeźby – Ogrójec, usytuowanej przy elewacji południowej 
kościoła. 

2.Konserwacja i restauracja portalu wejścia głównego wraz z rekonstrukcją historycznej 
polichromii portalu. 

3.Konserwacja i restauracja głównych drzwi wejściowych Kościoła. 

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w pozwoleniach: 

- nr 171/N/2017 z dnia 09.03.2017 r., 

- nr 378/N/2018 z dnia 07.05.2018 r. 

oraz Starosta Opolski w decyzji nr 763/2017 z dnia 10.10.2017 r. o pozwoleniu na budowę 

wyrazili zgodę na przeprowadzenie przedmiotowych prac. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Burmistrz 

                Róża Malik 



 

Uchwała    Nr  ……/2018 
Rady Miejskiej w Prószkowie   

z dnia …… 2018 r. 

w sprawie przeznaczenia mienia oraz przejęcia należności i zobowiązań 
Publicznego Gimnazjum im. ks. Hugo Kwiotka  w Prószkowie  przez Publiczną Szkołę 
Podstawową im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.),  w związku z art.12 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U.  z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Mienie pozostające w zarządzie Publicznego Gimnazjum im. ks Hugo Kwiotka                                       
w Prószkowie  z dniem 1 września 2018 r. przejmuje Publiczna Szkoła Podstawowa                        
im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie . 

§ 2. Należności i zobowiązania Publicznego Gimnazjum im. Hugo Kwiotka w Prószkowie                    
z dniem 1 września 2018 r. przejmuje Publiczna Szkoła Podstawowa Bronisława 
Koraszewskiego w Prószkowie . 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

                  Burmistrz 

                Róża Malik 

   RO.0006.372.2018.ORM                                                      Druk nr 413 

Projekt z dnia 30.05.2018 r. 



 

Uzasadnienie  
 

W związku z włączeniem z dniem 1 września 2018 r. dotychczasowego Publicznego 
Gimnazjum im. ks. Hugo Kwiotka z siedzibą przy ul. Szkolnej 6,46-060 Prószków do 
ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie 
z siedzibą przy ul. Szkolnej 6, 46-060 Prószków, zgodnie z art. 12 ust. 3 i 5 ustawy                             
o finansach publicznych organ prowadzący decyduje o przeznaczeniu mienia (majątku) oraz 
może zdecydować o przyjęciu należności i zobowiązań likwidowanych lub łączonych 
jednostek. Proponowane w uchwale rozwiązanie pozwoli na optymalne wykorzystanie 
posiadanych zasobów oraz uproszczenie kwestii kompetencyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Burmistrz 

                Róża Malik 



 

UCHWAŁA NR ………………… 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ……………….. 2018 r. 

w sprawie pomnika przyrody – alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi 

wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 446) oraz art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 
ust. 1 pkt 1,3 i 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 
roku poz. 2134) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, 
Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Zmienia się liczbę drzew wchodzących w skład alei przydrożnej usytuowanej w pasie drogi 
wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza, uznanej za pomnik przyrody Uchwałą Nr 
XXIX/229/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie 
ustanowienia pomnika przyrody drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi 
wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 28, poz. 765 z późn. zm.) na 258 
drzew w tym: dąb czerwony 235 szt., lipa drobnolistna 16 szt., dąb szypułkowy 7 szt. 
 

§ 2. 
 

1. Zmiana liczby drzew w alei następuje z uwagi na konieczność dostosowania aktu prawnego 
do faktycznego stanu pomnika przyrody na gruncie oraz wykluczenia z alei 21 szt. drzew, w 
tym: dęba czerwonego 17 szt., lipy drobnolistnej 4 szt. z uwagi na utratę wartości 
przyrodniczej  
i krajobrazowej oraz likwidację zagrożeń bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego. 
2. Ustala się szczegółowy opis wraz z określeniem położenia pomnika przyrody stanowiącego 
aleję 258 szt. drzew w tym: 235 szt. dąb czerwony, 16 szt. lipa drobnolistna, 7 szt. dąb 
szypułkowy, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
3. Mapa z graficznym przedstawieniem lokalizacji poszczególnych drzew stanowiących 
pomnik przyrody stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
4. Pomnikowi przyrody nadaje się nazwę „Aleja dębowa”. 
 

§ 3. 
 

 Szczególnym celem ochrony pomnika przyrody, o której mowa w §1, jest zachowanie 
wartości przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych. 
 

§ 4. 
 

   RO.0006.373.2018.ORM                                                      Druk nr 414 

Projekt z dnia 21.06.2018 r. 



W odniesieniu do obiektu wymienionego w §1 wprowadza się następujące zakazy: 
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,  
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub 
przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą 
urządzeń wodnych; 
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo 
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 
5) umieszczania tablic reklamowych. 

 
§ 5. 

 
1. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w §1, w ramach czynnej ochrony ustala 
się: 
1) wykonywanie działań w celu utrzymania stanu właściwego pomnika przyrody i realizacji 
celów ochrony; 
2) obowiązek stałego monitoringu oznakowania pomnika przyrody  
i uzupełniania jego braków. 
2. Wszelkie prace związane z pielęgnacją pomnika przyrody mogą być prowadzone przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz po uzgodnieniu ich przedmiotu i zakresu 
przez organ nadzorujący pomnik przyrody. 
3. Nadzór nad pomnikiem przyrody, o którym mowa w § 1, sprawuje Burmistrz Prószkowa.  
 

§ 6. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

§ 7. 
 

Traci moc Uchwała Nr XXIX/229/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzew stanowiących 
szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 28, 
poz. 765 z późn. zm.). 

§ 8. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego.  
 
 

 
 
 

 

 

Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

                  Burmistrz 

                Róża Malik 



Załączniki do uchwały znajdują się w osobnych plikach. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018. poz. 
142 t.j.), ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy. 

W przedłożonym projekcie, celem utworzenia pomnika przyrody jest zachowanie wartości 
przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi 
wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza stanowiący aleję 258 szt. drzew w tym: 235 szt. dąb czerwony, 
16 szt. lipa drobnolistna, 7 szt. dąb szypułkowy zaproponowano działania w obszarze ochrony czynnej 
w tym:  

1) wykonywanie działań w celu utrzymania stanu właściwego pomnika przyrody i 

realizacji celów ochrony; 

2) obowiązek stałego monitoringu oznakowania pomnika przyrody  i uzupełniania jego 

braków. 

Przedstawiony projekt jest zasadny z uwagi na konieczność dostosowania aktu prawnego do 

faktycznego stanu pomnika przyrody na gruncie oraz wykluczenia z alei 21 szt. drzew, w tym: dęba 

czerwonego 17 szt., lipy drobnolistnej 4 szt. z uwagi na utratę wartości przyrodniczej  

i krajobrazowej oraz likwidację zagrożeń bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego 

i z tych względów konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Burmistrz 

                Róża Malik 





 

 

 

 

 



 

UCHWAŁA Nr…………… 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

 
w sprawie zmiany przebiegu ulicy Sosnowej w miejscowości Górki   

 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2222 z późn. zm.), za pisemną 
zgodą właścicieli terenu,  Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

 

 § 1. 

1. Zmienia się przebieg ulicy Sosnowej w miejscowości Górki, nadanej dotychczasowo dla działki nr  

122/1 z k.m. 1 i ustala się nowy przebieg ulicy Sosnowej w granicach działki 122/1 z k.m. 1 i 

142/1 z k.m. 1. 

2. Przebieg i granice ulicy Sosnowej wymienionej w ust. 1 powyżej oznaczone zostały na mapie 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

 

§ 3. 

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

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

          Zastępca Burmistrza 

                Anna Wójcik 
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Projekt z dnia 30.05.2018 r. 



 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE  

 

        W związku z powstającą nową zabudową w miejscowości Górki na działkach przylegających do 

drogi wewnętrznej zasadna jest zmiana przebiegu ulicy Sosnowej. 

         Na wniosek właściciela gruntu  o zmianę przebiegu ulicy Sosnowej w miejscowości Górki 

przychylono się do zmiany przebiegu ulicy Sosnowej.  

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

przy działkach 122/1 i 142/1 z km.1 obręb Górki są terenami przeznaczonymi pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne, oraz mieszkaniowe albo zagrodowe z usługami, mieszkańcy powinni 

mieć możliwość uregulowania spraw związanych z meldunkiem oraz nadaniem numeru 

porządkowego dla nieruchomości.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

          Zastępca Burmistrza 

                Anna Wójcik 



 

UCHWAŁA Nr…………… 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia…………………….. 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Górki   
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),  Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

 

 § 1. 

3. Ulicy zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 170/72 z k.m. 3 i  314 z k.m. 4, położonych 

w Górkach, nadaje się nazwę  ulicy: Lipowa. 

4. Przebieg i granice ulicy wymienionej w ust. 1 powyżej oznaczone zostały na mapie stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

 

§ 3. 

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

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Radca prawny 

Marcin Popielski  

          Zastępca Burmistrza 

                Anna Wójcik 

   RO.0006.375.2018.ORM                                                      Druk nr 416 

Projekt z dnia 18.06.2018 r. 



 

 

 



 

UZASADNIENIE  

        W związku z koniecznością  nadania numerów porządkowych posesjom  znajdującym się w 

obrębie działek nr 170/72 z k.m. 3 i 314 z k.m. 4,  stanowiących własność Gminy Prószków, a 

oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: „2KDD  - teren dróg 

publicznych - droga dojazdowa”,  konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

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

przy działkach 170/72 z k.m. 3 i 314 k.m. 4  obręb Górki są terenami przeznaczonymi pod 

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, oraz tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, 

mieszkańcy powinni mieć możliwość uregulowania spraw związanych z meldunkiem oraz nadaniem 

numeru porządkowego dla nieruchomości.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

           Zastępca Burmistrza 

                Anna Wójcik 



 
UCHWAŁA Nr…………… 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 
                                            

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

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2222 z późn. zm.), za pisemną 
zgodą właścicieli terenu,  Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

 

 § 1. 

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

miejscowości Górki - działka nr 146/1 z k.m.1,  nazwę  ulicy:  Bukowa. 

2. Szczegółowy przebieg ulicy Bukowej wymienionej w  ust. 1 powyżej obrazuje załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

 

§ 3. 

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

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca prawny 

Marcin Popielski  

          Zastępca Burmistrza 

                Anna Wójcik 

   RO.0006.376.2018.ORM                                                      Druk nr 417 

Projekt z dnia 19.06.2018 r. 



 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 

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

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

nadania nazwy drodze wewnętrznej. 

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

przy działce nr 146/1 z km.1 obręb Górki są terenami przeznaczonymi pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne, oraz mieszkaniowe albo zagrodowe z usługami, mieszkańcy powinni 

mieć możliwość uregulowania spraw związanych z meldunkiem oraz nadaniem numeru 

porządkowego dla nieruchomości.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Zastępca Burmistrza 

                Anna Wójcik 



 

UCHWAŁA NR 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ….. czerwca 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 2018 r. poz. 
994 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 z późn. zm.), 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 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. 
 

3) § 4 otrzymuje brzmienie : 
”Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 5.728.122,00 zł, który zostanie pokryty  
z przychodów uzyskanych z : 
1) kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł; 
2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.728.122,00 zł.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

                 Burmistrz 

                Róża Malik 

   RO.0006.377.2018.ORM                                                      Druk nr 418 

Projekt z dnia 21.06.2018 r. 



Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z  29 czerwca 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 MAJĄTKOWYCH o kwotę 1.215.486,00 zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 1.065.486,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1.065.486,00 zł 

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych o kwotę 1.065.486,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 150.000,00 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 150.000,00 zł 

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych ) o kwotę 150.000,00 zł 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 28.000,00 zł 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 28.000,00 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 28.000,00 zł 

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 28.000,00 zł 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 12.887,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3.528,00 zł 

Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 3.528,00 zł 

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 
powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  o kwotę 
3.528,00 zł 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 9.359,00 zł 

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 9.359,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 9.359,00 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   

 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 2.164.120,00 zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 1.800.000,00 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1.800.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 1.800.000,00 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10.057,00 

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 10.057,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 10.057,00 zł  

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 354.063,00 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 354.063,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 354.063,00 zł  

 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 1.514.118,00 zł 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 100.000,00 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 100.000,00 zł 



Wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.281.118,00 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 1.281.118,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 1.281.118,00 zł  

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 133.000,00 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 133.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 133.000,00 zł  

 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 288.052,00 zł w tym: 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 30.000,00 

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

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

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

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 40.000,00 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 25.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 25.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  25.000,00 zł 

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 15.000,00 zł 

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

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

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 100.000,00 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiaty o kwotę 100.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 zł z tego: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę  100.000,00 zł 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.000,00 

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 10.000,00 zł 

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 40.752,00 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 25.000,00 zł 

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 
25.000,00 zł. 

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 15.752,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.752,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  15.752,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.000,00 

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 2.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  2.000,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 65.300,00 

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 24.300,00 zł 

Dotacje na zadania bieżące o kwotę 24.300,00 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 41.000,00 zł 



Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 41.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  41.000,00 zł 

W rozdziale 80152 zmienia się nazwę na: 

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  
w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 
ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach 
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach 
artystycznych”. 

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW 

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 1 671 600 1 571 600   100 000 

  60013 
Drogi publiczne 
wojewódzkie 

135 000 35 000   100 000 

  60016 Drogi publiczne gminne 1 536 600 1 536 600     

700   Gospodarka mieszkaniowa 100 000 100 000     

  70005 
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 

100 000 100 000     

754   
Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

0 0     

  75412 Ochotnicze straże pożarne 0 0     

801   Oświata i wychowanie 79 400 79 400     

  80101 Szkoły podstawowe 61 400 61 400     

  80104 Przedszkola 18 000 18 000     

851   Ochrona zdrowia 30 000 30 000     

  85154 
Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

30 000 30 000     

900   
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

1 935 998 1 635 998 300 000   

  90001 
Gospodarka  ściekowa i 
ochrona wód 

18 000 18 000 0   

  90002 Gospodarka odpadami 1 581 118 1 281 118 300 000     

  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 

842 400 842 400   
  

  92109 
Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby 

324 000 324 000   
  

  92195 Pozostała działalność 518 400 518 400     

926   Kultura fizyczna 30 000 30 000     

  92601 Obiekty sportowe 30 000 30 000     

 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 4 689 398 4 289 398 300 000 100 000 

 

 

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 812.649,00 zł 



§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 812.649,00 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 sektora finansów publicznych po zmianach: 

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

lp Dz Rozdz Podmiot dotowany plan 

DOTACJE  CELOWE 

1 921 92120 Miasto Opole 50 000 

   

Dotacja celowa przekazana na podstawie umowy dla Miasta Opola na dofinansowanie prac remontowych 
i konserwatorskich ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

50 000 

2 801 80146 Województwo Opolskie 17 615 

   

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na wspólną organizację doradztwa 
metodycznego 

17 615 

3 900 90008 Województwo Opolskie 68 880 

  
 

    
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

68 880 

4 900 90001 Miasto Opole 1 500 

 
  

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinasowanie własnych zadań bieżących 

1 500 

5 921 92109 OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE 24 000 

 
  

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 

24 000 

  DOTACJE  PODMIOTOWE 

7 921 92109 OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE 1 214 200,00 

   
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 214 200,00 

      RAZEM 1 376 195,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 2 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z  29 czerwca 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 4 636 600,00 1 671 600,00   

  Dział 600 rozdz. 60013 3 100 000,00 135 000,00   

1 

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

100 000,00 100 000,00 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 
Remont 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. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100 000,00 100 000,00   

  Dział 700 rozdz.70005 100 000,00 100 000,00   

1 
Remont budynku położonego w Prószkowie, 
ul. Opolska 10 

100 000,00 100 000,00   

III. 
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   

IV. OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 79 400,00 79 400,00   

  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 18 000,00 18 000,00   

1 
Zakup i montaż klimatyzacji dla ZSP w 
Złotnikach 

0,00 0,00 
  

2 
Zakup szafy metalowej dla ZSP w 
Boguszycach 

0,00 0,00 
  

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 
  

V. 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   

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA 4 533 133,00 1 935 998,00   

  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 4 178 253,00 1 581 118,00   



1 Objęcie udziałów GPW w Prószkowie sp.z o.o 300 000,00 300 000,00   

2 
Rozbudowa i modernizacja punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 
Prószkowie 

1 008 801,00 192 468,00   

3 Zwiększenie zasięgu systemu selektywnej 
zbiórki odpadów w gminie Prószków 

2 378 006,00 956 880,00   

4 
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w Boguszycach w gminie 
Prószków 

491 446,00 131 770,00   

  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   

VII. 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

2 842 400,00 842 400,00   

  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 518 400,00 518 400,00   

1 
Utworzenie stref aktywności fizycznej na 
terenie gminy Prószków  

15 000,00 15 000,00   

2 
Zagospodarowanie terenu parku we wsi 
Jaśkowice 

1 200,00 1 200,00 kontynuacja 
zadania 

3 
Zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego 
w Prószkowie 

363 200,00 363 200,00 kontynuacja 
zadania 



4 
Wykonanie przejścia i małej architektury w 
Folwarku na placu wiejskim dz. Nr 158 - 
dokumentacja techniczna 

6 000,00 6 000,00   

5 Budowa wiaty w Złotnikach 105 000,00 105 000,00   

6 
Wykonanie ogrodzenia działki nr 52/1 z ark. 
m. 2 w Folwarku 

28 000,00 28 000,00   

VIII. 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 12 251 533,00 4 689 398,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 

Zmniejsza się budżet po stronie: 

Dochodów majątkowych o kwotę 1.215.486,00 zł w tym: 

Dz. 600 Rozdz. 60016 o kwotę 1.065.486,00 zł  – zmniejszenie dochodów w związku z  niezakwalifikowaniem 
się wniosku na realizację Rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionu poprzez 
wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej na które planowane było dofinansowanie w kwocie 1.065.486,00 zł 

Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 150.000,00 zł – zmniejszenie dochodów w związku z niezakwalifikowaniem się 
wniosku na realizację Rządowego Programu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym – OSA na które planowane było dofinansowanie w kwocie 150.000,00 zł 

Wydatków majątkowych o kwotę 2.164.120,00 zł w tym: 

Dz. 600 Rozdz. 60016 o kwotę 1.800.000,00 zł w – zmniejszenie wydatków w związku z odstąpieniem  
od realizacji zadania z powodu niezakwalifikowania się wniosku na realizację Rządowego Programu na rzecz 
rozwoju oraz konkurencyjności regionu poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. 

Dz. 801 Rozdz. 80104 o kwotę 10.057,00 zł – przesunięcie środków z zadań majątkowych na zadania bieżące.  

Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 354.063,00 zł w – zmniejszenie wydatków w związku z odstąpieniem  
od realizacji zadania z powodu niezakwalifikowania się wniosku na realizację Rządowego Programu małej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – OSA  

Zwiększa się budżet po stronie: 

Dochodów majątkowych o kwotę 28.000,00 zł w tym: 

Dz. 700 Rozdz. 70005 o kwotę 28.000,00 zł w – o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 

Dochodów bieżących o kwotę 12.887,00 zł 

Dz. 801 Rozdz. 80104 o kwotę 3.528,00 zł – dofinansowanie na realizację projektu w ramach współpracy 
polsko-niemieckiej w Publicznym Gimnazjum w Prószkowie 

Dz. 853 Rozdz. 85333 o kwotę 9.359,00 zł – dochody z tytułu częściowej refundacji kosztów wynagrodzenia  
i składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych. 

Wydatków majątkowych o kwotę 1.514.118 zł w tym: 

Dz. 700 Rozdz. 70005 o kwotę 100.000,00 zł w – na realizację zadania pod nazwą „Remont budynku 
położonego w Prószkowie, ul. Opolska 10 

Dz. 900 Rozdz. 90002 o kwotę 1.281.118,00 zł w tym na realizację następujących zadań: 

 „ Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie” wartość 
zadania w 2018 r. – 192.468,00 zł 

„Zwiększenie zasięgu systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie” wartość zadania w 2018 r.- 956.880,00 zł 

„ Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie Prószków” wartość 
zadania w 2018 r.- 131.770,00 zł 

Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 133.000,00 zł w tym na realizację następujących zadań: 

„Budowa wiaty w Złotnikach” wartość zadania 105.000,00 zł 

„Wykonanie ogrodzenia działki nr 52/1 z ark. m. 2 w Folwarku wartość zadania 28.000,00 zł 

Wydatków bieżących o kwotę 288.052,00 zł  

Dz. 700 Rozdz. 70005 o kwotę 30.000,00 zł na bieżące zadania związane z gospodarką nieruchomościami 
(wyceny i pomiary geodezyjne) 

Dz. 600 Rozdz. 60016 o kwotę 25.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych 

Dz. 600 Rozdz. 60017 o kwotę 15.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 

Dz. 750 Rozdz. 75023 o kwotę 100.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku  
z ruchem kadrowym pracowników Urzędu skutkującą m.in. koniecznością uzupełnienia obsady kadrowej 

Dz. 754 Rozdz. 75411 o kwotę 10.000,00 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – wsparcie 
finansowe dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Opolu na kontynuację zadania związanego z rozwojem i 
wyposażeniem stacji ochrony układu oddechowego. 

Dz. 800 Rozdz. 80101 o kwotę 25.000,00 zł na realizację projektu „Śląsko-morawski dzień teatralny 2018” 



 

 
 

Dz. 800 Rozdz. 80104 o kwotę 15.752,00 zł  

Zwiększenie środków zgodnie z wnioskami Dyrektorów  

Dz. 900 Rozdz. 90003 o kwotę 2.000,00 zł – na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem sołectw 

Dz. 921 Rozdz. 92109 o kwotę 24.300,00 zł  - dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Sportu 

Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 41.000,00 zł  - na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem sołectw  
i remonty bieżące 

Przychodów o kwotę 812.649,00 zł o nadwyżki z lat ubiegłych 

Zmiana Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nałożyła obowiązek dostosowania uchwały 
budżetowej do obowiązujących przepisów w związku z powyższym dokonuje się zmiany nazwy klasyfikacji 
80152. 

 

Sporządziła: Dorota Staniów                        

Prószków, 21.06.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

                 Burmistrz 

                Róża Malik 



 
UCHWAŁA NR  

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

 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 
2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Prószkowie 
uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
W uchwale Nr XXXIV/298/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków dokonuje się następujących zmian w: 
 

1. Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków na lata 2018-2021 wraz z prognozą 
kwoty długu na lata 2018-2021 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/298/2017 
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Prószków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

2. Wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/298/2017 Rady 
Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Prószków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

                 Burmistrz 

                Róża Malik 

   RO.0006.378.2018.ORM                                                      Druk nr 419 

Projekt z dnia 21.06.2018 r. 



 
 

Tabele WPF znajdują się w osobnym pliku. 

 

 
 

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR … 
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia ……………… 2018 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków 
 
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian: 
W roku 2018 

1) Zmniejszono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 1.174.599,00 zł, z tego: zwiększono dochody 
bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 12.887,00 zł, zmniejszono dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 
1.187.486,00 zł, w tym: zwiększono ze sprzedaży majątku o kwotę 28.000,00 zł oraz zmniejszono z 
tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.215.486,00 zł 

2) Zmniejszono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 361.950,00 zł, z tego: zwiększono wydatki bieżące 
(kolumna 2.1) o kwotę 288.052,00 zł i zmniejszono wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 
650.002,00 zł 

3) Zwiększono przychody budżetu (kolumna 4), z tego: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (kolumna 
4.1), w tym: na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.1.1) o kwotę 812.649,00 zł 

 
W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  

• Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) o kwotę 
100.000,00 zł 

• Zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 
(kolumna 11.2) o kwotę 100.000,00 zł 

• Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) z 
tego: majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 1.281.118,00 zł 

• Zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 1.800.000,00 zł 
• Zwiększono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 1.149.998,00 zł 

 
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 
ust.1 pkt 2 i 3 ustawy: 

• Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.3) o kwotę 25.000,00 zł, w tym: finansowane 
środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1) o kwotę 21.250,00 zł 

 
W roku 2019 

1) Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 2.046.515,00 zł, z tego: zwiększono dochody 
majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 2.046.515,00 zł w tym: z tytułu dotacji oraz środków 
przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3.296.515,00 zł 

2) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 2.046.515,00 zł z tego: zmniejszono wydatki bieżące 
(kolumna 2.1) o kwotę 550.620,00 zł, zwiększono wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 
2.597.135,00 zł 

 
W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  

• Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) z 
tego: majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 2.597.135,00 zł 

• Zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 2.597.135,00 zł 
 
W wykazie przedsięwzięć do WPF (zał. nr 2): 

1. Zmieniono dla przedsięwzięcia pn. BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA 
ODCINKU ZŁOTNIKI – PRÓSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINKU BIKE & RIDE W 
M.PRÓSZKÓW łączne nakłady finansowe na kwotę 5.520.000,00 zł 

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.: 



a) BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W BOGUSZYCACH W GMINIE PRÓSZKÓW Okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 
491.446,00 zł, limit 2018 131.770,00 zł, limit 2019 359.676,00 zł, limit zobowiązań 491.446,00 zł 

b) ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH W PRÓSZKOWIE Okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 
finansowe 1.008.801,00 zł, limit 2018 192.468,00 zł, limit 2019 816.333,00 zł, limit zobowiązań 
1.008.801,00 zł 

c) ZWIĘKSZENIE ZASIĘGU SYSTEMU SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE 
PRÓSZKÓW Okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 2.378.006,00 zł, limit 2018 
956.880,00 zł, limit 2019 1.421.126,00 zł, limit zobowiązań 2.378.006,00 zł 

 

Prószków, 21 czerwca 2018 r.                                                                     

Sporządziła: Ewa Miążek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

                 Burmistrz 

                Róża Malik 



 

 

RO.0057.6.2018.ORM                                                                                                    Prószków, 21.06.2018 r. 

 

     SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA  

ZA OKRES OD 23.05.2018 r. DO DNIA 21.06.2018 r.  

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

2. Wydzierżawiono: 

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 oznaczonej 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. 

3. Wzięto w dzierżawę od Spółdzielni „SUR Prószków” z siedzibą 46-060 Prószków, ul. 

Kościuszki 23, grunt o powierzchni 0,0400 ha, obejmujący część działki nr 610/97, z 

ark.m. 5 położonej w obrębie Boguszyce, gm. Prószków, zapisanej w księdze wieczystej 

KW nr OP1O/00084847/6, z przeznaczeniem na cele utworzenia Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Umowa zawarta na czas określony tj. od dnia 

14.05.2018 roku do 31.12.2018 roku. Miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 

1.000,00 zł netto. 

4. Wydano 3 decyzje o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości. 

5. Zlecono remont klatki schodowej przy Rynek 25 w Prószkowie. 

6. Zlecono wykonanie wentylację wywiewnej w kotłowni CO mieszczącą się w budynku przy 

ul. Daszyńskiego nr 2 w Prószkowie 

7. Wywieziono i zagospodarowano odpady komunalne w sołectwie Złotniki (boisko, obok 

stawu i przy pomniku) , porządkowanie ul. Korfantego.  

8. Wykonano naprawę nawierzchni ul. Ceglanej w Przysieczy. 

9. Wykonano remont ul. Ogrodowej w Zimnicach Wielkich. 

10. Wykonano remont drogi bocznej ul. Szkolnej w Folwarku. 

11. Wykonano remont ul. Leśnej w Przysieczy. 

12. Wykonano krótkotrwały przyłącz energii elektrycznej placu wiejskiego w     Boguszycach. 

13. Dokonano montażu lustra drogowego w Ligocie Prószkowskiej na ul. Dębowej i w Nowej 

Kuźni ul.  Stawowa, oraz montaż tablic z nazwami  miejscowości Górki – Folwark. 

14. Zamontowano tabliczkę kierunkową w Złotnikach „NOWA KUŹNIA” 

15. Wykonano podest drewniany na placu zabaw w Górakch. 



16. Naprawiono fragment rynny przy budynku sali wiejskiej w Przysieczy. 

17. Zakupiono i dostarczono bramki i siatki do gry w piłkę nożną w sołectwie Chrząszczyce. 

18. Wykonano remont dachu  budynku gminnego w Jaśkowicach. 

19. Dostarczono tłuczeń drogowy do sołectwa w Boguszycach i Zimnicach Wielkich. 

20. Wyrównano  odcinek  drogi ul. Szkolnej w Przysieczy. 

21. Utwardzono plac festynowy w Przysieczy 

22. Zakupiono traktorek ogrodniczy do sołectwa w Folwarku. 

23. Obsługa sołectw w zakresie zamawiania i zakupów materiałów  eksploatacyjnych , paliw 

w celu utrzymywania terenów zielonych wiejskich. 

24. Złożono 40 wniosków do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 

25. Wpłynęło 6  zgłoszeń zamiaru wycięcia drzew lub krzewów, 

26. Wpłynęły 2 wnioski  o zezwolenie na wycięcie drzew lub krzewów 

27. Wpłynęły 3 wnioski  o szacowanie szkód łowieckich 

28. Naliczono  podmiotą opłatę retencyjną dla dwóch podmiotów 

29. Zawarto umowę na utrzymanie czystości na Rynku i w parku obok DPS w Prószkowie 

30. Zawarto umowa na wycięcie suchych drzew na Babiej Górze (Złotniki) 

31. Zlecono wycenę drewna uzyskanego z wycinki drzew na Babiej Górze 

32. Zlecono wykonania nasadzeń drzew na cmentarzu ewangelickim w Prószkowie 

33. Wycięto suche drzewo na boisku szkolnym w Prószkowie. 

34. Wykonano mapy do celów projektowych dla projektów budowy oświetlenia na ul. Polnej 

w Złotnikach, ul. Łąkowa oraz Cegielniana w Ligocie Prószkowskiej i  ul. Cmentarna w 

Nowej Kuźni. 

35. Zlecono okresową kontrolę pod kątem budowlanym obiektów gminnych. 

36. Podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy ul. Lipowej w Folwarku. 

37. Przystąpiono do wyłonienia wykonawcy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z 

terenu gminy Prószków w 2018 r. 

38. Zatwierdzenie projektów arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 

2018/2019. 

39. Podpisanie umowy w sprawie wsparcia finansowego  realizacji w 2018 r zadania 

publicznego  w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa” dotyczącego wspierania  w latach 2016-2020 organów prowadzących 

szkoły oraz biblioteki pedagogiczne  w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez 

promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakupu nowości 

wydawniczych. 

40. Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o zwiększenie części 

oświatowej subwencji ogólnej z 0,4%  rezerwy z tytułu dofinansowania wyposażenia w 

pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych w szkołach podstawowych. 

41. Ustalenie harmonogramu czynności związanych z zakończeniem działalności 

dotychczasowego Publicznego Gimnazjum  im. ks. Hugo Kwiotka w Prószkowie poprzez 



włączenie do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Koraszewskiego w 

Prószkowie. 

42. Wskazanie szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych na każdego nauczyciela gimnazjum będącego emerytem lub rencistą oraz 

nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego  

dotychczasowe gimnazjum  było ostatnim miejscem pracy.  

43. Wykonano planową  kontrolę Niepublicznego Żłobka w Przysieczy  w celu ustalenia 

warunków  i jakości świadczonej opieki. 

44. Uzgodniono dyżury przedszkoli publicznych  w okresie wakacyjnym. 

45. Wystąpiono do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu 

Interreg V-A Republika Czeska-Polska z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na 

realizację projektu pn. „Zasmakuj w tradycji – wielopokoleniowe warsztaty kulinarne na 

pograniczu polsko-czeskim”; 

46. Podpisano umowę na realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwoju 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” (dot. zakupu 

urządzeń na rzecz PP Ligota Prószkowska oraz ZSP Złotniki); 

47. W związku z dokonaną przez Instytucję Pośredniczącą (Aglomeracja Opolska) oceną 

formalną uzupełniono wniosek o dofinansowanie projektu: „Zwiększenie efektywności 

energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy 

oraz nadbudowy”; 

48. W związku z dokonaną oceną środowiskową uzupełniono wniosek o dofinansowanie 

projektu: „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”, 

w ramach którego przewiduje się realizację zadania: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej 

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice 

Małe”; 

49. Ogłoszono i przeprowadzono 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; 

50. Zawarto umowę na realizację zadań publicznych Gminy Prószków (z zakresu działalności 

na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, podtrzymywania 

i upowszechniania tradycji narodowych) przez podmioty niezaliczane do sektora 

finansów publicznych 

51. Złożono propozycję projektu o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu 

„Razem bezpieczniej” na rok 2018; 

52. Wystąpiono z wnioskami o dofinansowanie 3 projektów w ramach Działania 5.2. 

Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 („Budowa 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie Prószków”, 

„Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 



w Prószkowie”, „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w Prószkowie”); 

53. Uzupełniono dokumentację na potrzeby podpisania umowy o dofinansowanie projektu 

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

centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”, w ramach którego planuje się 

budowę ścieżki rowerowej Prószków-Pomologia wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na 

odcinku Złotniki-Prószków; 

54. Podpisano umowę o 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); 

55. Współorganizowano zawody sportowo-pożarnicze o puchar Burmistrza Prószkowa; 

56. Przeprowadzono trening obronny pn. SUDETY’18; 

57. Uczestniczono w szkoleniu: Planowanie i realizacja zadań wynikających z przygotowań 

obronnych na terenie powiatu opolskiego; 

58. Wydano 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

59. Pobrano i zweryfikowano wysokość II raty opłat za korzystanie przez przedsiębiorców z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

60. Zapewniono realizację 5 wniosków o udostępnienie informacji publicznej; 

61. Dokonano aktualizacji bazy służącej obronie cywilnej ARCUS 2005; 

62. Realizowano ustawowe zadania gminy w obszarze oświaty (dowóz uczniów do szkół, 

prowadzenie rejestrów, wykazów, ewidencji, wspieranie szkół niepublicznych itp.); 

63. Przeprowadzono 2 postępowania administracyjne w przedmiocie przeznaczenia rzeczy 

ruchomych na rzecz obrony; 

64. Opracowano plan szkolenia obronnego pracowników realizujących zadania obronne i 

zarządzania kryzysowego na obszarze Gminy Prószków; 

65. We współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi kontynuowano działania 

organizacyjne bezpłatnego letniego wypoczynku dla dzieci z terenu Gminy Prószków; 

66. Zapewniono obsługę kadrową pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz 

obsługę Rady Miejskiej; 

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

podmiotom zewnętrznym (umowy powierzenia danych, upoważnienia); 

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

korespondencji i obsługa klienta); 

69. Prowadzono bieżący monitoring zewnętrznych źródeł dofinansowania dla planowanych 

przez Gminę przedsięwzięć; 

70. Przeprowadzono postępowanie w przedmiocie ustalenia i wypłacenia świadczenia 

pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy z tytułu 

odbycia ćwiczeń wojskowych; 

71. Zakończono procedurę Budżetu Obywatelskiego Miasta Prószków na 2018 rok; 



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

sprawozdawczości, amortyzacji sprzętu itp.; 

73. Zapewniono obsługę Orkiestry Reprezentacyjnej Federalnych Sił Zbrojnych Niemiec; 

74. Uczestniczono w przygotowaniach do X Parady Orkiestr; 

75. Kontynuowano przygotowania do przyjęcia delegacji z partnerskiego miasta Ternberg 

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

 

Zastępca Burmistrza  

      Anna Wójcik  

 

 


