
RO.0002.41.2018.ORM                          Prószków, 06.09.2018 r. 
 

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

14 wrzesień 2018 r., godz. 8.30  
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu XL sesji. 
4. Przyjęcie uchwał w sprawach: 
1) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, 

finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Prószków (druk nr 422), 
2) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu 

terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (druk nr 423), 
3) przyjęcia do realizacji zadania pn. „Z kaprysem” i Gminną Orkiestrą Dętą Prószków szanujemy 

seniorów oraz rozwijamy dzieci i młodzież w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Opolskiego (druk nr 424), 

4) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki (druk nr 425), 
5) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki (druk nr 426), 
6) przyjęcia przez Gminę Prószków wykonania projektu budowlano- wykonawczego dla zadania 

pn.: „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Złotniki” (druk nr 
427), 

7) zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018 (druk nr 428), 
8) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 429),   
9) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Źlinicach - Boguszycach (druk nr 430). 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 431). 
6. Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych  
 na ostatniej sesji Rady Miejskiej (druk nr 432).  
7. Skarga z dnia 6 lipca 2018 r. Prokuratora Rejonowego w Opolu skierowana do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę nr XVII/125/2016 Rady 
Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wraz z pismem z dnia 6 
sierpnia 2018 r. przekazującym odpowiedź na przedmiotową skargę.  

8. Postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie 
wydania opinii do projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  

9. Skarga z dnia 8 sierpnia 2018 r. przekazana przez Wojewodę Opolskiego pismem z dnia 
13 sierpnia 2018 r. na bezczynność Burmistrza Prószkowa w sprawie podjęcia środków 
naprawczych w przedmiocie udrożnienia kanalizacji burzowej należącej do Gminy.  

10. Pismo z dnia 27 sierpnia 2018 r. mieszkańców ul. Opolskiej w Jaśkowicach w sprawie 
wykonania nawierzchni asfaltowej na tej ulicy.    

11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej 
instytucji kultury za I półrocze 2018 r.  

12. Dyskusja i wolne wnioski.  
13. Zakończenie obrad.   

Przewodniczący Rady  
      Klaudia Lakwa  

 





 
 
 
 
 
 
 



RO.0006.380.2018.ORM                                                       Druk nr 423 
Projekt z dnia 29.08.2018 r. 

 
 
 

UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

 
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek 

samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
 

Na podstawie art. 12 § 4, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 
wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754,1000 i 1349) w związku z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia  
11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w 
procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 
(Dz.U. poz.130), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. Na wniosek Burmistrza Prószkowa, na obszarze gminy Prószków, dla przeprowadzenia 
głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 
21 października 2018 r. tworzy się 1 odrębny obwód głosowania, ustala jego numer, granicę 
oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej, zgodnie z poniższym wykazem: 
 

Numer obwodu głosowania Granice obwodu 
głosowania 

Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej 

9 
Dom Pomocy Społecznej 

w Prószkowie                            

Dom Pomocy Społecznej            
w Prószkowie                               
ul. Zamkowa 8 

 
 
§ 2. Obwód głosowania wymieniony w § 1 obejmuje obszar jednostki, w której siedzibę ma 
dana obwodowa komisja wyborcza i utworzony jest dla wyborców przebywających w tej 
jednostce w dniu wyborów. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 
§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Opolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu 
w Opolu.  
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.  
 
 

 
 
 
 

Radca prawny 

Marcin Popielski 

                  Burmistrz 

                Róża Malik 



 
 

UZASADNIENIE  

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie utworzenia odrębnego 
obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego 

zarządzonych na dzień 21 października 2018r.  

Zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 754, 1000 i 1349) rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek 
burmistrza, tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu 
pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym 
takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 
15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych 
przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką. 

W związku funkcjonującym na terenie miasta Prószków Domem Pomocy Społecznej  
w Prószkowie istnieje konieczność utworzenia na terenie Gminy odrębnego obwodu 
głosowania w zarządzonych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 
2018 r. (Dz.U. z 14 sierpnia 2018 r., poz. 1561) na dzień 21 października 2018r. wyborach 
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz  
w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów. Zgodnie z informacją Zastępcy 
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Prószkowie, liczba wyborców przebywających 
w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym  
w Gminie Prószków wg stanu na dzień 13 sierpnia 2018r. wynosiła 81, co wskazuje  
na spełnienie założeń ilościowych wskazanych w cytowanym powyżej art. 12 § 4 kodeksu 
wyborczego i uzasadnia konieczność podjęcia uchwały w przedmiotowym obszarze. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Burmistrz 

                Róża Malik 



RO.0006.381.2018.ORM                                                       Druk nr 424 
Projekt z dnia 29.08.2018 r. 

 
 
 
 

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

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

w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.: Z „Kaprysem” i Gminną Orkiestrą Dętą Prószków 
szanujemy seniorów oraz rozwijamy dzieci i młodzież w ramach II edycji Marszałkowskiego 

Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 994, 1000, 1345, 1432) Rada Miejska w Prószkowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na przyjęcie do realizacji przez Gminę Prószków zadania publicznego z 
zakresu właściwości Województwa Opolskiego pn. Z „Kaprysem” i Gminną Orkiestrą Dętą Prószków 
szanujemy seniorów oraz rozwijamy dzieci i młodzież w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Opolskiego  

 

§ 2. 

Szczegółowy zakres i zasady realizacji zadania określać będzie Porozumienie zawarte 
pomiędzy Gminą Prószków a Województwem Opolskim. 

§ 3.  

Porozumienie, o którym mowa w § 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

Radca prawny 

Marcin Popielski 

                  Burmistrz 

                Róża Malik 



Uzasadnienie 

w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. Z „Kaprysem” i Gminną Orkiestrą Dętą Prószków 
szanujemy seniorów oraz rozwijamy dzieci i młodzież w ramach II edycji Marszałkowskiego 

Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego 

 Uchwałą nr XLV/460/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 4 września 2018r. 
wyrażono zgodę na powierzenie Gminie Prószków realizacji zadania publicznego z zakresu 
właściwości Województwa Opolskiego pn. Z „Kaprysem” i Gminną Orkiestrą Dętą Prószków 
szanujemy seniorów oraz rozwijamy dzieci i młodzież, które wybrane zostało do realizacji w ramach II 
edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. 
 

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości 
województwa na podstawie porozumienia zawartego z daną jednostką samorządu terytorialnego (art. 8 
ust. 2a), a podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia tych zadań do realizacji należy do wyłącznej 
kompetencji rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 11). 
 Wobec powyższego, celem umożliwienia Gminie Prószków realizacji wskazanego zadania z 
zakresu właściwości województwa, a także mając na względzie jego zasięg, miejsce i cel, zasadne jest 
podjęcie przedmiotowej uchwały. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Burmistrz 

                Róża Malik 



RO.0006.382.2018.ORM                                                       Druk nr 425 
Projekt z dnia 05.09.2018 r.  

 
 

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 134/1 z k.m.1,  nazwę  ulicy:  Brzozowa. 

2. Szczegółowy przebieg ulicy Brzozowej 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 

                  Burmistrz 

                Róża Malik 



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 tereny położone przy działce nr 134/1 z km.1 obręb Górki są terenami 

przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe, mieszkańcy powinni mieć możliwość uregulowania 

spraw związanych z meldunkiem oraz nadaniem numeru porządkowego dla nieruchomości.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Burmistrz 

                Róża Malik 



 

 
 
 
 
 
 



RO.0006.383.2018.ORM                                                       Druk nr 426 
Projekt z dnia 05.09.2018 r. 

 
 
 
 
 
 

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 162/1 z k.m.1,  nazwę  ulicy:  Jaśminowa. 

2. Szczegółowy przebieg ulicy Jaśminowej 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 

                  Burmistrz 

                Róża Malik 



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 tereny położone przy działce nr 162/1 z km.1 obręb Górki są terenami 

przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe, mieszkańcy powinni mieć możliwość uregulowania 

spraw związanych z meldunkiem oraz nadaniem numeru porządkowego dla nieruchomości.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Burmistrz 

                Róża Malik 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RO.0006.384.2018.ORM                                                       Druk nr 427 
Projekt z dnia 06.09.2018 r. 

 
 

UCHWAŁA NR …………… 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

 
z dnia 14 września 2018 r. 

 
w sprawie przyjęcia przez Gminę Prószków wykonania projektu budowlano- 

wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi 
wojewódzkiej nr 414 w m. Złotniki” 
 
Na podstawie art. 8 ust. 2 i 2a), art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w 
Prószkowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
1. Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Prószków wykonania projektu 

budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa chodnika w pasie drogowym 
drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Złotniki”. 

 
§ 2 

      1. Podstawą powierzenia Gminie Prószków realizacji zadania, o którym mowa w §1 
będzie porozumienie określające zasady przeprowadzenia i rozliczenia przedmiotowego  
          przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
      2. Projekt porozumienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

 
          § 3 

      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

         § 4 
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radca prawny 

Marcin Popielski 

                  Burmistrz 

                Róża Malik 



Uzasadnienie  

 
Zgodnie z art. 8 ust. 2 i 2a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) – gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości 
powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi 
jednostkami samorządu terytorialnego. 
Natomiast zgodnie z art.  18 ust. 2 pkt 11 niniejszej ustawy podejmowanie uchwał w sprawie 
przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a należy do wyłącznej właściwości rady 
gminy.  
Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.) – województwo może zawierać z innymi 
województwami oraz jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa 
porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych. Natomiast zgodnie z 
art. 18 pkt. 12 niniejszej ustawy do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy 
podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu terytorialnego innym 
jednostkom samorządu terytorialnego.  
Droga wojewódzka nr 414 jest ciągiem komunikacyjnym relacji Opole – Prószków – Biała – 
Prudnik i charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu drogowego.  
Gmina Prószków wystąpiła z inicjatywą wykonania projektu budowlano –wykonawczego 
dla zadania pn.: „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 414 
w m. Złotniki”. Wykonanie dokumentacji projektowej ma zostać w całości sfinansowane 
przez Gminę Prószków. Projekt obejmuje wykonanie chodnika, zatoki autobusowej oraz 
zmiany oznakowania na wysokości przejścia dla pieszych, przy szkole w m. Złotniki - w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 414.  
Wszelkie warunki techniczne dotyczące jego przebiegu i parametrów Gmina Prószków jest 
zobowiązana wykonać w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu i 
właściwym  
departamentem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.  
Mając na uwadze, iż inwestycja ta wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańców Gminy Prószków, przyjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać jako 
uzasadnione.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Burmistrz 

                Róża Malik 



RO.0006.385.2018.ORM                                                       Druk nr 428 
Projekt z dnia 06.09.2018 r. 

 
 
 
 

UCHWAŁA NR 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 14 września 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 3.923.004,00 zł, który zostanie pokryty  
z przychodów uzyskanych z : 
1) kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł; 

2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.923.004,00 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 

Marcin Popielski 

Skarbnik Gminy  

Dorota Staniów 

                 Burmistrz 

                Róża Malik 



 

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z  14 września 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  

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 41.918,95 zł 

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 31.918,95 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 31.918,95 zł 

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,  
o których mowa  w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków 
europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 27.769,49 zł 

§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,  
o których mowa  w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków 
europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 4.149,46 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.000,00 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł 

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 10.000,00 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 2.007.118,00 zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 347.000,00 

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 98.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 98.000,00 zł  

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 249.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 249.000,00 zł  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.299.118,00 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 18.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 18.000,00 zł  

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 361.000,00 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 361.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 361.000,00 zł  

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 260.400,00 zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 210.000,00 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 210.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 210.000,00 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10.000,00 

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 10.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 25.400,00 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 15.400,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 15.400,00 zł  

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł  



Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 15.000,00 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 15.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł  

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 303.518,95 zł w tym: 

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 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 25.000,00 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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 

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 42.500,00 

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 2.500,00 zł 

Dotacje na zadania bieżące o kwotę 2.500,00 

Rozdział 75495 Pozostała działalność o kwotę 40.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  40.000,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 37.100,00 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 37.100,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 37.100,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  37.100,00 zł 

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 31.918,95 

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 31.918,95 zł 

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 
31.918,95 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7.000,00 

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 7.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.000,00 zł z tego: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę  7.000,00 zł 

Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 20.000,00 

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 20.000,00 zł 

Dotacje na zadania bieżące o kwotę 20.000,00 zł 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 320.000,00 zł w tym: 

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 300.000,00 zł 

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe o kwotę 20.000,00 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.000,00 zł 



Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 5.000,00 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł 

Rozdział 85216 Zasiłki stałe o kwotę 25.000,00 zł 

Świadczenia społeczne o kwotę 25.000,00 zł 

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 20.000,00 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.000,00 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 230.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 230.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  230.000,00 zł 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 20.000,00 zł 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 20.000,00 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.000,00 zł 

 

 

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 1 534 600 1 532 600   2 000 

  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 37 000 35 000   2 000 

  60016 Drogi publiczne gminne 1 497 600 1 497 600     

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 89 400 89 400     

  80101 Szkoły podstawowe 61 400 61 400     

  80104 Przedszkola 28 000 28 000     

851   Ochrona zdrowia 30 000 30 000     

  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 000 30 000     

900   
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

662 280 362 280 300 000   

  90001 Gospodarka  ściekowa i ochrona wód 0 0 0   

  90002 Gospodarka odpadami 300 000 0 300 000     

  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 163 400 163 400     

  90095 Pozostała działalność 10 000 10 000       

921   
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

496 400 496 400   
  



  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 324 000 324 000     

  92195 Pozostała działalność 172 400 172 400     

926   Kultura fizyczna 30 000 30 000     

  92601 Obiekty sportowe 30 000 30 000     

 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 2 942 680 2 640 680 300 000 2 000 

 

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 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 1.805.118,00 zł 

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.805.118,00 zł 

 

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

Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych po zmianach: 

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

Lp. Dz. Rozdz. przeznaczenie dotacji plan 

DOTACJE  PODMIOTOWE 

1 801 80104 Dotacja podmiotowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  150 070,00 

DOTACJE  CELOWE 

2 754 75412 Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej 2.500,00 

3 851 85117 Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie świadczenia usług z opieki społecznej 180 000,00 

4 852 85295 
Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie integracji społecznej, zapobieganiu 
wykluczeniu społecznemu i niekorzystnym formą spędzania czasu wolnego 

20 000,00 

5 855 85505 Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 108 000,00 

6 921 92120 Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków 120 000,00 

7 926 92605 Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 230 000,00 

8 900 90005 
Dotacja celowa na realizację zadań służących ochronie powietrza, polegającej na 
trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne 

120 000,00 

   
RAZEM 930 570,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z  14 września 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 9 997 600,00 1 534 600,00   

  Dział 600 rozdz. 60013 8 500 000,00 37 000,00   

1 

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

5 500 000,00 2 000,00 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 1 497 600,00 1 497 600,00   

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 

0,00 0,00 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  218 000,00 218 000,00   

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 200 000,00 100 000,00   

  Dział 700 rozdz.70005 200 000,00 100 000,00   

1 
Remont budynku położonego w 
Prószkowie, ul. Opolska 10 

200 000,00 100 000,00   

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 89 400,00 89 400,00   

  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 28 000,00 28 000,00   

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 

28 000,00 28 000,00 
  

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 4 191 341,00 662 280,00   

  Dział 900 rozdz. 90001 18 000,00 0,00   

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 0,00   

  Dział 900 rozdz. 90002 3 811 061,00 300 000,00   

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 0,00   

3 Zwiększenie zasięgu systemu selektywnej 
zbiórki odapdów w gminie Prószków 

2 010 814,00 0,00   

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

491 446,00 0,00   

  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 163 400,00 163 400,00   

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   

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

5 800,00 5 800,00   

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

4 800,00 4 800,00   

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

4 800,00 4 800,00   

  Dział 900 rozdz. 90095 10 000,00 10 000,00   

1 
Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. 
Pomologia w Prószkowie 

10 000,00 10 000,00   

VII. 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

2 496 400,00 496 400,00   

  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 172 400,00 172 400,00   

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 

2 200,00 2 200,00 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   

7 
Wyposażenie placu zabaw dla dzieci i 
młodzieży w miejscowości Górki 

15 000,00 15 000,00   

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 17 034 741,00 2 942 680,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 
Zmniejsza się budżet po stronie: 

Wydatków majątkowych o kwotę 2.007.118,00 zł w tym: 

Dz. 600 Rozdz. 60013 o kwotę 98.000,00 zł w – zmniejszenie kwoty planu wydatków na 2018 r. na zadaniu : 
„Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki - Prószków obejmująca również budowę 
parkingu BIKE & RIDE w m. Prószków”.  
Zadanie zostało przesunięte do realizacji na lata następne zwg. na brak możliwości zrealizowania tego zadania 
w roku bieżącym. W związku z dwukrotnym unieważnieniem postępowania przetargowego na realizację 
przedmiotowej inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” wystąpiono do Instytucji Zarządzającej  
o wprowadzenie zmiany w projekcie polegającej na rozdzieleniu postępowania na wykonanie dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia budowlanego, a następnie na realizację inwestycji.  
Dz. 600 Rozdz. 60016 o kwotę 249.000,00 zł –  

Zmniejszenie kwoty planu wydatków na 2018 r. o 240.000,00zł na zadaniu „Remont umocnienia skarpy 
przydrożnej przy ul. Jędrzejczyka w miejscowości Źlinice”, 

oraz przesunięcie  na klasyfikację budżetową 900 90015 następujących zadań : 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej w Prószkowie – projekt techniczny na kwotę 3.000,00 zł 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na placu siłowni zewnętrznej w Nowej Kuźni – projekt techniczny na kwotę 
3.000,00 zł 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej w Zimnicach Wielkich – projekt techniczny na kwotę 
3.000,00zł 

Dz. 900 Rozdz. 90001 o kwotę 18.000,00 zł – zmniejszenie kwoty planu wydatków na 2018 r. o 18.000,00 zł 
na zadaniu „Odwodnienie pasa drogowego ulicy Szkolnej w Nowej Kuźni w rejonie działek nr 330/1 i 330/2 – 
dokumentacja techniczna. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 2019 r.   

Dz. 900 Rozdz. 90002 o kwotę 1.281.118,00 zł – zmniejszenie kwoty planu wydatków na 2018 r.  
o 1.281.118,00 zł na zadaniach: 

„ Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie” wartość zadania 
w 2018 r. – 0,00 zł 

„Zwiększenie zasięgu systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie” wartość zadania w 2018 r.- 0,00 zł 

„ Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie Prószków” wartość 
zadania w 2018 r.- 0,00 zł 

Przesunięcie realizacji zadania na 2019 rok 

Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 361.000,00 zł w – zmniejszenie wydatków o kwotę 361.000,00 zł na zadaniu 
„Zagospodarowanie terenu przy ul Korfantego w Prószkowie” 

Wydatków bieżących o kwotę 320.000,00 zł  

Dz. 852 Rozdz. 85214 o kwotę 20.000,00 zł w – zmniejszenie w związku z mniejszym zapotrzebowaniem  
na tę formę pomocy. 

Dz. 852 Rozdz. 85215 o kwotę   5.000,00 zł w – – zmniejszenie w związku z mniejszym zapotrzebowaniem  
na tę formę pomocy. 

Dz. 852 Rozdz. 85216 o kwotę 25.000,00 zł w – – zmniejszenie w związku z mniejszym zapotrzebowaniem  
na tę formę pomocy. 

Dz. 852 Rozdz. 85230 o kwotę 20.000,00 zł w – – zmniejszenie w związku z mniejszym zapotrzebowaniem  
na tę formę pomocy. 

Dz. 852 Rozdz. 85295 o kwotę 230.000,00 zł w – – zmniejszenie w związku z mniejszym zapotrzebowaniem  
na tę formę pomocy. 

Dz. 854 Rozdz. 85415 o kwotę 20.000,00 zł w – – zmniejszenie w związku z mniejszym zapotrzebowaniem  
na tę formę pomocy. 

Przychodów o kwotę 1.805.118,00 zł o nadwyżki z lat ubiegłych 

 

Zwiększa się budżet po stronie: 

Dochodów bieżących o kwotę 41.918,95 zł 

Dz. 852 Rozdz. 85295 o kwotę 31.918,95 zł – dotacja celowa w związku z podpisana Umową partnerską nr 
RPOP.08.01.00-16-0024/17 na rzecz realizacji Projektu Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej 



Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 10.000,00 zł – darowizna zgodnie z Umową dotyczącą przyznania środków 
finansowych w ramach programu grantowego Fundacji Górażdże – Aktywni w Regionie w 2018 r. Grant  
na Projekt Duży 

Wydatków majątkowych o kwotę 260.400,00 zł w tym: 

Dz. 600 Rozdz. 60016 o kwotę 210.000,00 zł w – zwiększenie realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa 
ulicy Lipowej w m. Folwark”. Całkowita wartość zadania 218.000,00 zł 

Dz. 801 Rozdz. 80104 o kwotę 10.000,00 zł w – zwiększenie realizacji zadania pod nazwą „Zakup pieca 
konwekcyjno-parowego z wyposażeniem dla PP Prószków”. Całkowita wartość zadania 28.000,00 zł 

Dz. 900 Rozdz. 90015 o kwotę 15.400,00 zł w – 

przesunięcie z klasyfikacji budżetowej 600 60016 i zwiększenie wartości następujących zadań : 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej w Prószkowie – projekt techniczny o kwotę 5.800,00 zł 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na placu siłowni zewnętrznej w Nowej Kuźni – projekt techniczny o kwotę 
4.800,00 zł 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej w Zimnicach Wielkich – projekt techniczny o kwotę 
4.800,00zł 

Dz. 900 Rozdz. 90095 o kwotę 10.000,00 zł w – wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „Wykonanie wiaty 
przystankowej przy ul. Pomologia w Prószkowie” 

Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 15.000,00 zł w – wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „Wyposażenie placu 
zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Górki” realizacja Umowy dotyczącej przyznania środków 
finansowych w ramach programu grantowego Fundacji Górażdże – Aktywni w Regionie w 2018 r. Grant na 
Projekt Duzy 

Wydatków bieżących o kwotę 303.518,95zł  

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. 700 Rozdz. 70005 o kwotę 30.000,00 zł na bieżące zadania związane z gospodarką nieruchomościami – 
(remonty budynków gminnych) 

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. 75412 o kwotę 2.500,00 zł dotacja celowa dla OSP w Źlinicach-Boguszycach na 
dofinansowanie remontu pomieszczeń OSP. 

Dz. 754 Rozdz. 75495 o kwotę 40.000,00 zł – na zakup i montaż monitoringu. 

Dz. 800 Rozdz. 80101 o kwotę 37.100,00 zł  z tego: 

8.600,00 zł – dla PSP Zimnice Wielkie zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

28.500,00 zł - dla PSP Prószków zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

Dz. 852 Rozdz. 85295 o kwotę 31.918,95 zł – realizacja zadania przez MOPS w związku z podpisana Umową 
partnerską nr RPOP.08.01.00-16-0024/17 na rzecz realizacji Projektu Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej 

Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 7.000,00 zł  - na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem sołectw  
i remonty bieżące 

Dz. 926 Rozdz. 92605 o kwotę 20.000,00 zł – dotacje na realizacje zadań dla organizacji pozarządowych. 
 
Sporządziła: Dorota Staniów                        
Prószków, 06.09.2018 r. 
 
 
 

 
 
 

 Skarbnik Gminy  

Dorota Staniów 

                 Burmistrz 

                Róża Malik 
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UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 14 września 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 z 
poźn.zm.), 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 

Marcin Popielski 

Skarbnik Gminy  

Dorota Staniów 

                 Burmistrz 

                Róża Malik 



 
 
 
 

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR  
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 września 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) Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1), z tego: zwiększono dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 
41.918,95 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 31.918,95 zł 

2) Zmniejszono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 1.763.199,05 zł, z tego: zmniejszono wydatki 
bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 16.481,05 zł i zmniejszono wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 
1.746.718,00 zł 

3) Zmniejszono 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 1.805.118,00 zł 

 
W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  

• Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) o kwotę 
107.000,00 zł 

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

• Zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) o 
kwotę 1.579.199,05 zł, z tego: zwiększono bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 31.918,95 zł i 
zmniejszono majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 1.611.118,00 zł 

• Zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 699.000,00 zł 
• Zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 1.047.718,00 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 31.918,95 zł, w tym: finansowane 
środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1) o kwotę 27.769,49 zł 

• Zwiększono wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z 
zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy 
(kolumna 12.3.2) o kwotę 31.918,95 zł 

• Zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.4) o kwotę 98.000,00 zł, w tym: 
finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.4.1) o kwotę 73.663,00 zł 

 
W roku 2019 

1) Zmniejszono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 3.858.074,00 zł, z tego: zwiększono dochody 
bieżące (kolumna 1.1), w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 
467.155,00 zł oraz zmniejszono dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym: z tytułu dotacji oraz 
środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.325.229,00 zł 

2) Zmniejszono wydatki ogółem (kolumna 2), z tego: wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 
3.858.074,00 zł  

 
W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  

• Zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) o 
kwotę 3.807.798,95 zł, z tego: zwiększono bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 50.275,05 zł i 
zmniejszono majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 3.858.074,00 zł 

• Zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 3.858.074,00 zł 
 
 
 
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 
ust.1 pkt 2 i 3 ustawy: 

• Zmniejszono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.2), w tym: środki określone w art.5 ust.1 pkt 
2 ustawy (kolumna 12.2.1) o kwotę 1.028.714,00 zł 



• 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 50.275,05 zł, w tym: finansowane 
środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1) o kwotę 43.739,30 zł 

• Zwiększono wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z 
zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy 
(kolumna 12.3.2) o kwotę 50.275,05 zł 

• Zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.4) o kwotę 5.252.000,00 zł, w tym: 
finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.4.1) o kwotę 3.951.062,00 
zł 

 
W roku 2020 

1) Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 5.163.116,00 zł, z tego: zwiększono dochody 
bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 1.150.000,00 zł oraz zwiększono dochody majątkowe (kolumna 1.2), w 
tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.013.116,00 zł 

2) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 5.163.116,00 zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 
2.1) o kwotę 1.213.116,00 zł i wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 3.950.000,00 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) o 
kwotę 5.405.325,55 zł, z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 55.325,55 zł i majątkowe (kolumna 
11.3.2) o kwotę 5.350.000,00 zł 

• Zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 5.350.000,00 zł 
• Zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 1.400.000,00 zł 

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

• Zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.2), w tym: środki określone w art.5 ust.1 pkt 
2 ustawy (kolumna 12.2.1) o kwotę 4.013.116,00 zł 

• 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 55.325,55 zł, w tym: finansowane 
środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1) o kwotę 48.133,22 zł 

• Zwiększono wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z 
zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy 
(kolumna 12.3.2) o kwotę 55.325,55 zł 

• Zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.4) o kwotę 5.350.000,00 zł, w tym: 
finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.4.1) o kwotę 3.576.475,00 
zł 

 
W wykazie przedsięwzięć do WPF (zał. nr 2): 
Zmieniono dla przedsięwzięcia pn.  
1) BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ZŁOTNIKI – 

PRÓSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINKU BIKE & RIDE W M.PRÓSZKÓW okres 
realizacji 2016-2020, Limit 2018 2.000,00 zł, limit 2019 148.000,00 zł, limit 2020 5.350.000,00 zł 

2) OBJĘCIE UDZIAŁÓW WODOCIAGI I KANALIZACJA OPOLE łączne nakłady finansowe 6.218.000,00 
zł, limit 2018 0,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł 

3) BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W BOGUSZYCACH 
W GMINIE PRÓSZKÓW limit 2018 0,00 zł, limit 2019 491.446,00 zł 

4) ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH W PRÓSZKOWIE limit 2018 0,00 zł, limit 2019 1.008.801,00 zł 

5) ZWIĘKSZENIE ZASIĘGU SYSTEMU SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE PRÓSZKÓW limit 2018 
0,00 zł, limit 2019 2.010.814,00 zł, limit zobowiązań 2.010.814,00 zł 

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.: 
1) REALIZACJA PROJEKTU BLIŻEJ ROZDZINY I DZIECKA – WSPARCIE RODZIN 

PRZEŻYWAJĄCYCH PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ORAZ WSPARCIE PIECZY 
ZASTĘPCZEJ – II EDYCJA Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie, 



okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady finansowe 137.519,55 zł, limit 2018 31.918,95 zł, limit 2019 
50.275,05 zł, limit 2020 55.325,55 zł, limit zobowiązań 137.519,55 zł 

2) REMONT BUDYNKU POŁOŻONEGO W PRÓSZKOWIE UL.OPOLSKA 10 Jednostka realizująca: Urząd 
Miejski w Prószkowie, okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł, limit 2018 
100.000,00 zł, limit 2019 100.000,00 zł, limit zobowiązań 200.000,00 zł 

3) ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO UL.SZKOLNEJ W NOWEJ KUŹNI W REJONIE DZIAŁEK NR 
330/1 i 330/2 – DOKUMENTACJA TECHNICZNA Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie, 
okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 18.000,00 zł, limit 2018 0,00 zł, limit 2019 18.000,00 
zł, limit zobowiązań 18.000,00 zł 

4) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL.KORFANTEGO 1 W PRÓSZKOWIE Jednostka 
realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie, okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 363.000,00 
zł, limit 2018 1.000,00 zł, limit 2019 362.000,00 zł, limit zobowiązań 363.000,00 zł 

 

Prószków, 6 września 2018 r.                                                                     
Sporządziła: Ewa Miążek 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabele WPF (załączniki nr 1 i 2 do uchwały) znajdują się w osobnym pliku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Skarbnik Gminy  

Dorota Staniów 

                 Burmistrz 

                Róża Malik 



RO.0006.387.2018.ORM                                                       Druk nr 430 
Projekt z dnia 06.09.2018 r.  

 
UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia 14 września 2018 r. 

 

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

w Źlinicach - Boguszycach 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, 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 z poźn.zm.) oraz art. 32 ust. 2 i 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ) Rada Miejska w  Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Udziela się z budżetu Gminy Prószków dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Źlinicach – 

Boguszycach do wysokości 2.500,00 zł ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) z przeznaczeniem na 

dofinansowanie prac remontowych w pomieszczeniu remizy strażackiej. 

§ 2 

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Prószów,  

a Ochotniczą Strażą Pożarną w Źlinicach-Boguszycach. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca prawny 

Marcin Popielski 

Skarbnik Gminy  

Dorota Staniów 

                 Burmistrz 

                Róża Malik 



 

Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnych do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb 

zbiorowych wspólnoty m.in. dotyczącej ochrony przeciwpożarowej . 

Zadanie to może być finansowanie bezpośrednio z budżetu gminy lub poprzez przekazanie 

Ochotniczym Strażom Pożarnym środków pieniężnych w formie dotacji . 

OPS w Źlinicach - Boguszycach wystąpiło do Burmistrza Prószkowa z prośbą o przyznanie dotacji  

z budżetu Gminy Prószków w wysokości 2.500,00 zł na prace remontowe w pomieszczeniu remizy 

strażackiej znajdującej się w Źlinicach przy ul. Krapkowickiej 1.  

OSP otrzymało w 2018 r. dotację w wysokości 5.500,00 zł z MSWiA, natomiast całość prac 

remontowych wynosi 8.000,00 zł. Dotacja z Gminy Prószków będzie stanowić uzupełnienie wkładu 

własnego do zadania. 

 

Sporządził: 

Dorota Staniów 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Skarbnik Gminy  

Dorota Staniów 

                 Burmistrz 

                Róża Malik 



Druk nr 431 

RO.0057.7.2018.ORM                                                                                     Prószków, 06.09.2018 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA 

ZA OKRES OD 25.06.2018 r. DO DNIA 06.09.2018 r. 

 

1. Podpisano 15 umów na wynajęcie sal wiejskich, będących własnością Gminy 

Prószków. 

2. Wykazano do  dzierżawy część działki oznaczoną numerem 1336 o pow. 2,2370 ha z 

ark.m. 11, obręb Prószków, gm. Prószków. Uchwała Nr XLIV/348/2014 Rady Miejskiej 

w Prószkowie z dnia 06 października 2014 r. Tryb bezprzetargowy. Roczny czynsz 

dzierżawny w wysokości 1.000,00 zł. Dzierżawa na okres 3 lat. 

3. Wykazano do  najmu lokal użytkowy – gabinet dentystyczny o pow. 14,89 m2 

znajdujący się na I piętrze budynku gimnazjum przy ul. Szkolnej 6 w Prószkowie 

położonym na działce oznaczonej numerem 991 z ark.m. 7 o pow. 0,5200 ha, obręb 

Prószków, gm. Prószków. Uchwała Nr XLIV/348/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 06 października 2014 r. Tryb bezprzetargowy. Okres najmu - 3 lata. 

4. Wydzierżawiono: 

a/ część działki oznaczonej numerem 1336 o pow. 2,2370 ha z ark.m. 11, obręb 

Prószków, gm. Prószków. Uchwała Nr XLIV/348/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 06 października 2014 r. Tryb bezprzetargowy, kontynuacja dzierżawy - OKiS.  

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. 0,0800 ha, obręb 

Górki, gm. Prószków. Uchwała Nr XLIV/348/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z 

dnia 06 października 2014 r. Tryb bezprzetargowy, kontynuacja dzierżawy. Roczny 

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

c/ część działki oznaczonej numerem 996/13 z ark.m. 7, obręb Prószków, gm. 

Prószków na 1 dzień, tj. 21 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na rozmieszczenie 

namiotu cyrkowego. Czynsz najmu za ww. okres w wysokości 90,00 zł brutto. 

5. Wydano 8 decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości. 

6. Wydano 131 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

7. Zlecono wycenę ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomość gruntową 

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

gm. Prószków 

8. Zlecono montaż wkładu kominowego w budynku przy ul. Szkolnej 14 w Przysieczy. 

9. Brano udział w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy Rynek 16, 16A, 16B w 

Prószkowie. 

10. Zakończono remont klatki w budynku przy Rynek 25 w Prószkowie. 

11. Zawarto umowę z ZGKiM Prószków na „Utrzymanie i obsługa punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych, czas trwania: 07-12/2018 r.,”. 



12.  Zawarto umowę z ZGKiM Prószków na „Wywóz i zagospodarowanie odpadów 

ulegających biodegradacji tj. Gałęzie z boiska w Złotnikach, ul. Sportowa” 

13. Zawarto umowę z ZGKiM Prószków na „Wywóz i zagospodarowanie odpadów 

znajdujących się obok dzwonów na działce nr 996/13 przy ul. Daszyńskiego (plac za 

Centro) oraz przy dzwonach ul. Szpitalna.” 

14. Zawarto umowę z ZGKiM Prószków na: „Wywóz i zagospodarowanie odpadów 

zielonych z poboczy ul. Powstańców w Prószkowie.”  

15. Wykonano naprawę nawierzchni odcinka drogi  ul. Stawowej w Górkach. 

16. Wykonano remont drogi od  ul. Strażackiej do ul. Strzeleckiej w Przysieczy. 

17. Ustawiono znaki drogowe na drogach gminnych( lustra drogowe,) 

18. Dokonano wymiany sedesów w pomieszczeniach sanitarnych świetlicy wiejskiej w 

Zimnicach  Wlk. 

19. Wymieniono piasek w piaskownicy na placu zabaw w Zimnicach Małych.     

20. Wykonano utwardzenia placu pod urządzeniami siłowni zewnętrznej w Złotnikach.      

21. Wykonano utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe w Złotnikach ul. Sportowa. 

22. Wykonano utwardzenie terenu przy wiatach rekreacyjnych na boisku sportowym w 

Złotnikach. 

23. Wykonano i zamontowano tablicę z nazwą ulicy w Ligocie Prószkowskiej. 

24. Zakupiono i wymieniono kinkiety w Sali wiejskiej w Zimnicach Wielkich.         

25. Wykonano remont dachu  budynku gminnego w Jaśkowicach. 

26. Zainstalowano instalację alarmową w Sali w Źlinicach. 

27. Wykonano naprawę cząstkową dróg gminnych. 

28. Wykonano przepust drogowy na wjeździe przy drodze relacji Prószków – Źlinice. 

29. Utwardzono kostką brukową dojście do wiaty w Złotnikach przy ul. Sportowej. 

30. Wykonano rekultywację terenu boiska sportowego w Złotnikach. 

31. Zlecono i wykonano  malowanie konstrukcji wiaty drewnianej w Ligocie 

Prószkowskiej. 

32. Zlecono i wykonano projekt montażu luster drogowych w Folwarku. 

33. Zlecono i wykonano projekt likwidacji progu zwalniającego w Ligocie Prószkowskiej 

na ul.  Wiśniowej. 

34. Zlecono zakup materiałów budowlanych do remontu kapliczki w Folwarku. 

35. Zlecono i wykonano krótkotrwałe podłączenie energetyczne placu festynowego w 

Przysieczy na festyn „Przysieckie Święto Ziół”. 

36. Zlecono i wykonano naprawę placów zabaw na terenie gm. Prószków. 

37. Zlecono i zakupiono kosę i kosiarkę spalinową dla sołectwa w Złotnikach. 

38. Zlecono i wykonano naprawę dziur na drogach transportu rolnego w Boguszycach i 

Chrzowicach. 

39. Zlecono i wykonano ogrodzenie terenu boiska sportowego w Folwarku. 

40. Wykonano czyszczenia kanalizacji deszczowej w Rynku w Prószkowie. 

41. Zlecono naprawę dogi bocznej ul. Opolskiej w Jaśkowicach. 

42. Zlecono wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej wiat na placu festynowym 

w Złotnikach. 

43. Zlecono naprawę uszkodzonego mostku na ul. Rudnickiej w Prószkowie. 



44. Zlecono naprawę odcinków drogi transportu rolnego w Zimnicach Wlk. tzw. 

„Bożygłówka”. 

45. Zlecono  wykonanie likwidacji progu zwalniającego w Ligocie Prószkowskiej ul. 

Wiśniowa. 

46. Zlecono i naprawiono odcinek chodnika w Prószkowie ul. Stawowa. 

47. Zlecono i wykonano naprawę drogi transportu rolnego w Złotnikach (droga boczna 

ul. Parkowej,  dojazdowa do boiska sportowego w związku z Dożynkami). 

48. Wpłynęło 15  zgłoszeń zamiaru wycięcia drzew lub krzewów. 

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

50. Wydano 3 decyzje w sprawie wycięcia drzew i krzewów. 

51. Wpłynęło 10  wniosków  i dokonano szacowania szkód łowieckich. 

52. Wpłynęły 42 wnioski na szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowane 

niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (susza) – przeprowadzono oględziny, 

sporządzono 3 protokoły cząstkowe i 39 protokoły końcowe z szacowania wysokości 

szkód  spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (susza)- 

protokoły zostały dostarczone do Wojewody opolskiego. 

53. Zawarto umowę i wykonano wysypanie skweru na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej i 

Szpitalnej w Prószkowie kamieniem typu kora. 

54. Zawarto umowę i wykonano przycięcie żywopłotu z Tuji na boisku w Złotnikach wraz 

z wywozem i utylizacją. 

55. Zawarto umowę i wykonano wykoszenie poboczy drogi pomiędzy Złotnikami a Nową 

Kuźnia. 

56. Zawarto umowę i wykonano wykoszenie poboczy drogi pomiędzy Górkami a 

Folwarkiem. 

57. Zawarto umowę i wykonano opryski przeciwko chwastom na chodnikach, zatoczkach 

i alejkach na Rynku i w parku przy DPS w Prószkowie. 

58. Zawarto umowę i wykonano wysypanie korą wysepek na Rynku w Prószkowie przy 

budynku poczty. 

59. Zlecono  pobór wody z hydrantu wraz z wypożyczeniem wodomierza w celu 

podlewanie placu festynowego w m. Przysiecz. 

60. Zawarto umowę i wykonano wycinkę krzaków, zarośli, drzew znajdujących się na 

działce nr 488/122 k.m. 1 obręb Złotniki (boisko) wraz z zrębkiem i 

uprzątnięciem/utylizacją. 

61. Zawarto umowę i wykoszono plac za sklepem CENTRO w Prószkowie wraz z 

wygrabieniem i wywozem pokosu oraz na wycinkę zakrzewień wraz z utylizacją. 

62. Zawarto umowę na wypożyczenie sprzętu do utrzymania terenów zielonych 

(wertykulatora, aeratora, kosiarki, ciągnika z przyczepą), zakup nawozów oraz 

wykarczowanie, wyrównanie i ścięcie poboczy w m. Przysiecz. 

63. Zawarto umowę i wykonano wykoszenie poboczy dróg w miejscowości Złotniki za 

boiskiem na długości 1000 mb po obydwu stronach pasem o szerokości ok. 1,5 m w 

związku z organizowanymi dożynkami. 

64. Zawarto umowę i wykonano uprzątnięcie placu przy boisku w Złotnikach  i wywóz 

urobku. 



65. Zlecono  opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych 

i roztopowych z rejonu ul. Szkolnej, Leśnej, Ogrodowej i Piaskowej w Chrząszczycach 

wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego 

66. Zlecono i wykonano konserwację rzeki Olszynki w Chrząszczycach na długości 200 

mb. 

67. Zlecono i wykonano czyszczenie rowów melioracyjnych: R-G i RG2 w Ligocie 

Prószkowskiej na długości 700 mb. 

68. Zlecono i wykonano konserwację rowu R-A w Nowej Kuźni na długości 180 mb. 

69. Zlecono i wykonano czyszczenie rowu melioracyjnego R-A w Prószkowie. 

70. Zlecono i wykonano czyszczenie rowu R-A59 w Prószkowie na długości 130 mb  i 

czyszczenie rowu RE-16 w Złotnikach na długości 200 mb. 

71. Zlecono i wykonano uprzątnięcie z zarośli, krzewów, samosiejek oraz pielęgnację 

zarośli/przycięcie krzaków i gałęzi na odcinku ok. 190 m po obu stronach ul. 

Cegielnianej w m. Ligota Prószkowska. 

72. Złożono 59 wniosków do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. 

73. Wydano decyzje środowiskowe na Rozbudowę dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w 

miejscowości Prószków oraz na Budowę rolniczej elektrociepłowni biogazowej. 

74. Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Górki na ulicy Szkolnej. 

75. Odebrano dokumentację techniczną na: przebudowę ulicy Lipowej w m. Folwark 

76. Odebrano dokumentację techniczną na: przebudowę ulicy Strażackiej w 

miejscowości Przysiecz. 

77. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia w: 

a) Ligocie prószkowskiej na ulicy Cegielnianej 

b) Ligocie prószkowskiej na ulicy Łąkowej 

c) Nowej Kuźni na ulicy Cmentarnej 

d) Złotnikach na ulicy Polnej. 

78. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na: 

a) Przebudowę budynku przy ul. Opolskiej 10 (BOOS) 

b) Budowę wiaty w Złotnikach 

c) Wykonanie przejścia i małej architektury w m. Folwark. 

79. Na skutek oceny formalnej i kwalifikowalności dokonanej przez Sekretariat Funduszu 

Mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Polska 

INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad dokonano korekty i uzupełnienia wniosku 

złożonego do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu 

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

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

polsko-czeskim” – wniosek spełnił wymagane kryteria i zakwalifikował się do 

dofinansowania; 

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

merytoryczną uzupełniono wniosek o dofinansowanie projektu: „Zwiększenie 

efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie w zakresie 

termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy” – wniosek uzyskał pozytywną ocenę 

merytoryczną; 



81. W związku z dokonaną oceną formalną 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”; 

82. Rozstrzygnięto III 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, na skutek czego podpisano umowę z Parafią Rzymskokatolicką w 

Boguszycach na realizację prac, o których mowa powyżej, przy kościele pw. Trójcy Św. w 

Boguszycach; 

83. Na skutek procedury dokonywania ocen: formalnej i merytorycznej dokonano korekty i 

uzupełnień wniosków 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”) – wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną, aktualnie 

trwa jeszcze ocena merytoryczna); 

84. Podpisano umowę 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; 

85. Zrealizowano zadanie 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), w ramach którego nabyto i przekazano na rzecz OSP 

z terenu gminy Prószków wyposażenie i sprzęt ratownictwa; 

86. Na skutek dokonanej weryfikacji uzupełniono i skorygowano wniosek o przyznanie 

pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych 

dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” w ramach 

działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na 

lata 2014-2020 – tytuł operacji: Budowa zagospodarowania terenu parku miejskiego w 

Prószkowie w zakresie elementów małej architektury i parkingu na 10 miejsc 

postojowych”; 

87. Zawarto umowę w Fundacją GÓRAŻDŻE Aktywni w Regionie na przyznanie środków 

finansowych w ramach programu grantowego na wyposażenie placu zabaw dla dzieci i 

młodzieży w miejscowości Górki; 

88. Dokonano oceny oferty złożonej w trybie bezkonkursowym na realizację zadania 

publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki 

nożnej dzieci i młodzieży”; 

89. Wydano 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 



90. Zapewniono realizację 5 wniosków o udostępnienie informacji publicznej; 

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

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

92. Przeprowadzono postępowania administracyjne w przedmiocie przeznaczenia rzeczy 

ruchomych na rzecz obrony; 

93. Opracowano zbiorcze zestawienie świadczeń rzeczowych osobistych na potrzeby 

obronne; 

94. Uczestniczono w cyklu szkoleń przygotowawczych do powiatowo-gminnych ćwiczeń 

obronnych; 

95. We współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi zapewniono organizację 

bezpłatnego letniego wypoczynku dla dzieci z terenu Gminy Prószków; 

96. Zapewniono obsługę kadrową pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz 

obsługę Rady Miejskiej; 

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

podmiotom zewnętrznym (umowy powierzenia danych, upoważnienia); 

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

korespondencji i obsługa klienta); 

99. Prowadzono bieżący monitoring zewnętrznych źródeł dofinansowania dla planowanych 

przez Gminę przedsięwzięć; 

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

lekarskich, sprawozdawczości, amortyzacji sprzętu itp.; 

101. Uczestniczono w przygotowaniach do Dożynek Powiatowo-Gminnych w Złotnikach; 

102. Zapewniono obsługę delegacji z partnerskiego miasta Ternberg (Austria). 

103. Zatwierdzono  aneksy  do  arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli  na rok szkolny 

2018/2019  

104. Dokonano aktualizacji wniosku  o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w 

podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2018r. 
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Druk nr 432 
 

Prószków 06.09.2018 r.  

 
Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów 
zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej.  
 
1. Radny Dawid Kochanek zgłosił wniosek o wyczyszczenie zbiornika „Kałuża” w Złotnikach 

oraz przycięcie drzewa nad tym zbiornikiem-  wystąpiono i okazano teren potencjalnym 
Wykonawcom, jednak nie zostały złożone żadne oferty na przedmiotowe zadanie. We 
wrześniu ponownie zwrócimy się z zapytaniem do Wykonawców. 

2. Sołtys Prószkowa zgłosiła zły stan techniczny chodnika pomiędzy Pomologią, a 
Prószkowem. – wystąpiono do Zarządu dróg Wojewódzkich w Opolu o naprawę 
przedmiotowego odcinka chodnika. W dniu 30 sierpnia otrzymano odpowiedź, że ZDW 
zrealizuje przedmiotowe zadanie, jednak ze względu na brak środków  konieczna jest 
partycypacja w kosztach przez Gminę Prószków.  

3. Radny Józef Dudek zgłosił potrzebę wykoszenia terenu przy stawie w Nowej Kuźni- 
dokonano oględzin i w związku z tym, że droga znajduje się przy Rezerwacie Przyrody  
wystąpiono do Wód Polskich o zgodę na przeprowadzenie prac przy Rezerwacie. 
Natomiast pobocze po drugiej stronie drogi zostanie wykoszone w ramach prac 
społecznych.  

4. Radny Paweł Piechaczek zawnioskował o położenie asfaltu na przebudowywanym 
mostku w Źlinicach - w czerwcu został wykonany przepust na wjazd przy drodze 
transportu rolnego przy drodze relacji Prószków – Źlinice, w ramach zadania nie było 
przewidziane położenie  asfaltu, jest to wjazd gruntowy na pole uprawne.  

5. Radny Teodor Klosa zgłosił, żeby wystosować pismo do ZDW o przycięcie trawy przy 
drodze z Przysieczy do Ligoty Pr. – pobocza drogi zostały wykoszone. 

6. Radny Teodor Klosa zgłosił wniosek o wycięcie krzaków wrastających na ulicę Cegielnianą 
w Ligocie Prószkowskiej – zadanie zostało zlecone.  

7. Sołtys Górek Justyna Szmechta zgłosiła, że w sadzie pomiędzy Górkami, a Chrząszczycami 
zagnieździły się dzikie psy - nie udało się zlokalizować miejsca przebywania psów. 
Najprawdopodobniej psy odeszły w inne miejsce. W przypadku ponownego pojawienia 
się  psów zostaną one odłowione 
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