
         RO.0057.10.2018.ORM                         Prószków, 22.11.2018r. 

 
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza  

za okres 10.10.2018 r. – 22.11.2018 r. 
- wykaz zadań realizowanych przez Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego  

w Prószkowie 
 

 

1. Podpisano umowę o dofinansowanie operacji typu „Kształtowanie przestrzeni 
publicznej” pn.: „Budowa zagospodarowania terenu parku miejskiego w Prószkowie  
w zakresie elementów małej architektury i parkingu na 10 miejsc postojowych”  
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 

2. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zasmakuj w tradycji – 
wielopokoleniowe warsztaty kulinarne na pograniczu polsko-czeskim” z Funduszu 
Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu Interreg V-A Republika 
Czeska-Polska; 

3. Uzupełniono dokumentację na potrzeby podpisania umowy o dofinansowanie   
partnerskiego projektu pn. „Czas na rower -  Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w 
Aglomeracji Opolskiej” w ramach Działania 3.1.2. Strategie niskoemisyjne w 

Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020, w ramach którego zakłada się budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej w m. Zimnice Wielkie; 

4. Uzupełniono dokumentację na potrzeby podpisania umowy o dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 na realizację projektu 

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

5. Uzupełniono dokumentację na potrzeby podpisania umowy o dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 na realizację projektu: 
„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie 
Prószków”; 

6. Uzupełniono dokumentację na potrzeby podpisania umowy o dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 na realizację projektu: 
„Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
w Prószkowie”; 

7. Uzupełniono dokumentację na potrzeby podpisania umowy o dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 na realizację projektu: 
„Zwiększenie zasięgu systemu segregacji odpadów w gminie Prószków”; 

8. Dokonano korekty wniosku o dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 
104836O w miejscowości Prószków (ul. Zielona) w ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019; 

9. Zapewniono realizację zadań pozostających w kompetencji Burmistrza związanych z 
organizacją zarządzonych na dzień 21 października 2018r. wyborów samorządowych; 



10. Dokonano ocen trzech ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty 
niezaliczane do sektora finansów publicznych złożonych w trybie bezkonkursowym; 

11. Wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wszczęto 4 kolejne 
postępowania w tym przedmiocie; 

12. Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie operacji z zakresu tematycznego: 
„Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych” do LGD 
Partnerstwo Borów Niemodlińskich na operację pn: "W Folwarku bywamy i lokalną 
przyrodę dobrze znamy" - działania badawczo-promocyjne w dolinie Starorzecza Odry 
w miejscowości Folwark w gm. Prószków (projekt uzyskał pozytywną wstępną oceną i 
został rekomendowany do dofinansowania); 

13. Zawarto porozumienie, na mocy którego Gmina Prószków zaangażowana została w 
realizację zwycięskiego zadania w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Opolskiego pn.: Z „Kaprysem” i Gminną Orkiestrą Dętą 

Prószków szanujemy seniorów oraz rozwijamy dzieci i młodzież”; 
14. Przystąpiono do realizacji zadania pn.: Z „Kaprysem” i Gminną Orkiestrą Dętą 

Prószków szanujemy seniorów oraz rozwijamy dzieci i młodzież”; 
15. Zainicjowano procedurę organizowania kwalifikacji wojskowej planowanej na 2019 

rok; 
16. Zawarto 3 umowy na realizację zadań publicznych Gminy Prószków przez podmioty 

niezaliczane do sektora finansów publicznych; 
17. Wydano 2 decyzje w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych; 
18. Zapewniono realizację 3 wniosków o udostępnienie informacji publicznej; 
19. Sporządzono i przekazano Wojewodzie Opolskiemu informację dotyczącą 

przygotowań Gminy do okresu zimowego; 
20. Sporządzono sprawozdanie z odbytej gry obronnej; 
21. Przeprowadzono powiatowo-gminne ćwiczenia obronne (10.11.2018); 
22. Dokonano analizy przedkładanych Burmistrzowi oświadczeń majątkowych; 
23. Dokonano korekty zapotrzebowania na środki na cele dofinansowania kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników; 
24. Przeprowadzono postępowania i wydano 7 decyzji z przedmiocie dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników; 
25. Przystąpiono do procedury weryfikacji wywiązywania się z obowiązku nauki; 
26. Dokonano rozliczenia projektu: Ekoedukacja to społeczna akcja”, którego 

uczestnikiem był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotnikach; 
27. Sporządzono i przekazano Powiatowi Opolskiemu wykaz jednostek zapewniających 

nieodpłatne poradnictwo na terenie Gminy Prószków, 
28. Wyznaczono podmioty, w których na terenie Gminy Prószków wykonywana jest kara 

ograniczenia wolności oraz  praca społecznie użyteczna, a informacje o tych 
podmiotach przekazano Prezesowi Sądu Rejonowego oraz Radzie Miejskiej w 
Prószkowie; 

29. Realizowano ustawowe zadania gminy w obszarze oświaty (dowóz uczniów do szkół, 
prowadzenie rejestrów, wykazów, ewidencji, wspieranie szkół niepublicznych, 
prowadzenie spraw kadrowych i osobowych dyrektorów szkół, konkursy 
przedmiotowe itp.); 

30. Monitorowano spełnianie przez uczniów z terenu Gminy Prószków obowiązku nauki;             



31. Kontynuowano działania wdrożeniowe narzędzi i systemów umożliwiającym 
transmisję obrad Rady Miejskiej oraz imienne głosowanie w trakcie sesji; 

32. Przeprowadzono nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w 
Prószkowie; 

33. Zapewniono obsługę kadrową pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz 
obsługę Rady Miejskiej; 

34. Zapewniono prawne środki ochrony danych osobowych w ramach zadań 
powierzanych podmiotom zewnętrznym (umowy powierzenia danych, upoważnienia); 

35. Zapewniono obsługę kancelaryjną i organizacyjną UM w Prószkowie (w tym wymiana 
korespondencji i obsługa klienta); 

36. Prowadzono bieżący monitoring zewnętrznych źródeł dofinansowania dla 
planowanych przez Gminę przedsięwzięć; 

37. Zapewniono obsługę OSP gminy Prószków celem zapewnienia gotowości bojowej, w 
tym w zakresie szkoleń, badań lekarskich, sprawozdawczości, amortyzacji sprzętu itp.; 

38. Opracowano i zlecono wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Prószków; 
39. od 19.10.2018 do 24.11.2018. r – wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Prószków. Do 5.12.2018. są zbierane uwagi do projektu; 

40. 24.10.2018 r – odbyła się dyskusja publiczna nad wyłożonym projektem zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Prószków; 

41. Odłowiono 3 bezdomne psy z terenu gminy Prószków; 
42. Wymieniono uszkodzoną szybę w wiacie przystankowej na przystanku za Centro 
43. Wypłacono rekompensatę z tytułu świadczenia usług transportowych na terenie 

gminy Prószków; 

44. Wykazano do oddania w użyczenie nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem 
byłego kościółka ewangelickiego, oznaczoną numerem działki 942 o pow. 0,1976ha z 
ark.m. 7 obręb Prószków, gm. Prószków, zapisaną w księdze wieczystej nr 
OP1O/00105228. Uchwała Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 Rady 
Miejskiej w Prószkowie z dnia 06 października 2014 r. Tryb ustny przetarg 
ograniczony. Tryb bezprzetargowy. Okres użyczenia - 3 lata. 

45. Zlecono wycenę ustalającą wartość nieruchomości niezabudowanej oznaczonej 
numerem działki 819/41 o pow. 0,0026 ha z ark.m. 7, obręb Prószków, gm. Prószków, 
zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00109566/4, w celu wykupu przez Gminę 
Prószków gruntu zabudowanego przepompownią ścieków sanitarnych. 

46. Zlecono wymianę pokrycia dachowego na budynku przy Rynek 25 w Prószkowie. 
47. Zlecono wymianę stolarki okiennej oraz konserwację pieca kaflowego w lokalu 

mieszkalnym nr 4 przy Rynek 25 w Prószkowie. 
48. Zlecono wymianę uszkodzonego kotła C.O. w budynku przy ul. Daszyńskiego 2 w 

Prószkowie. 
49. Zlecono przestawienie pieca kaflowego pokojowego w mieszkaniu komunalnym nr 5 

przy ul. Młyńskiej 19 w Prószkowie. 
50. Zlecono wymianę drzwi wejściowych do budynku przy ul. Szkolnej 13 w Zimnicach 

Małych. 

51. Złożono sprawozdania okresowe i roczne z rozliczenia dotacji celowej oraz rzeczowo-
finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  



52. Podpisano 16 umów na wynajęcie sal wiejskich, będących własnością Gminy 
Prószków. 

53. Wydano 10 decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości. 

54. Zakupiono kosę spalinową dla potrzeb sołectwa w Zimnicach Wielkich. 

55. Wykonano oczyszczenie koryta ściekowego w ul. Szerokiej w Górkach. 

56. Wykonano projekt i zlecono montaż trzech progów zwalniających na ul. Stawowej w 
Górkach. 

57. Wykonano posadzkę z żywic poliuretanowych na tarasie budynku świetlicy wiejskiej w 
Źlinicach  przy ul. Krapkowickiej 2. 

58. Dostarczono 82 tony tłucznia drogowego do sołectwa w Zimnicach Wielkich. 

59. Dostarczono 110 ton tłucznia drogowego do sołectwa w Zimnicach Małych. 

60. Dostarczono 83 tony tłucznia drogowego do sołectwa w Chrząszczycach. 

61. Wykonano czyszczenie przepustu pod drogą wewnętrzną  w Złotnikach. 

62. Wykonano remont oświetlenia Rynku w Prószkowie. 

63. Wykonano powierzchniowe utwardzenie odcinka drogi bocznej ul. Opolskiej w 
Jaśkowicach. 

64. Wykonano tablicę pamiątkową do wyremontowanej  kapliczki w Folwarku . 

65. Wykonano naprawę drogi wewn. od ul. Oś. Leśne do ul. Powstańców w Prószkowie. 

66. Wykonano nowe ogrodzenie zbiornika wody w Boguszycach przy ul. 1-go Maja. 

67. Zlecono wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Jaśkowicach. 

68. Zlecono zakup i montaż rolet okiennych do świetlicy wiejskiej w Źlinicach. 

69. Zlecono zakup materiałów budowlanych potrzebnych do remontu sali wiejskiej w 
Przysieczy.   

70. Zakupiono zmywarkę do świetlicy wiejskiej w Górkach. 

71. Zlecono wykonanie remontu nawierzchni drogi ul. Zielonej w Prószkowie. 

72. Zlecono wykonanie remontu  odcinków nawierzchni drogi ul. Rudnickiej  w 
Prószkowie. 

73. Zlecono wykonanie remontu odcinka  nawierzchni drogi (przedłużenie  ul. Stawowej ) 
w Nowej  Kuźni. 

74. Wpłynęło sześć zgłoszeń zamiaru wycięcia drzew lub krzewów, trzy wnioski  o 
zezwolenie na wycięcie drzew lub krzewów oraz wydano trzy decyzje w sprawie 
wycięcia drzew i krzewów. 

75. Wpłynęło pięć wniosków i sporządzono protokoły z szacowania szkód w uprawach 
rolnych spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (susza). 

76. Złożono  25 wniosków do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. 

77. Podpisano umowę na zadanie „Przebudowa ul. Lipowej w m. Folwark”. 
78. Uiszczono opłatę za wodę na cele przeciwpożarowe 
79. Dokonano bieżących opłat za zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków przez 

świetlice wiejskie 
80. Wypłacono dofinansowania do wymiany pieców w ramach realizacji Uchwały nr 

XXXVIII/357/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 20178 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania 



służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na 
proekologiczne  

81. Podpisano umowę z Wykonawcą na Budowę oświetlenia ulicznego w Nowej Kuźni 
przy ul. Cmentarnej 

82. Podpisano umowę z Wykonawcą na Budowę oświetlenia ulicznego w Złotnikach przy 
ul. Polnej 

83. Podpisano umowę z Wykonawcą na Budowę oświetlenia ulicznego w Ligocie 
Prószkowskiej przy ul. Łąkowej 

84. Podpisano umowę z Wykonawcą na Budowę oświetlenia ulicznego w Ligocie 
Prószkowskiej przy ul. Cegielnianej 

85. Podpisano umowę na zakup i dostawę urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem ich 
montażu w miejscowości Górki 

86. Podpisano umowę z Wykonawcą na Wykonanie przejścia i małej architektury w 
Folwarku na placu wiejskim 

87. W dniu 15.11.2018 r dokonano odbioru inwestycji pn. „Przebudowa ul. Stawowej w 
Ligocie Prószkowskiej”. 

88. Odebrano projekt organizacji ruchu oznakowania przystanku autobusowego wraz z 
montażem wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej nr 414 w miejscowości 
Prószków-Pomologia.  

 
 
     Burmistrz 
 
Krzysztof Cebula 

 

 

 


