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Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 

Sala konferencyjna Nadleśnictwa Prószków  
ul. Opolska 11 

31 maj 2019 r., godz. 9.00 
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie uchwał w sprawach: 
1) przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Prószków (druk nr 60) 
2) przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Prószków na rok 2019 i 2020 (druk nr 

61), 
3) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach prowadzonych  (druk nr 62), 
4) zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (druk nr 63), 
5) zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019 (druk nr 64), 
6) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 65), 
7) udzielenia dotacji celowej dla Miasta Opola (druk nr 66), 
8) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (druk nr 

67). 
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
5. Przedłożenie raportu o stanie gminy za rok 2018.  
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla gminy Prószków. 
7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 r. 
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwi ązywania problemów  
 alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Prószków i efektów jego  
 realizacji za 2018 r.    
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie za  
 2018 r. 
10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami  
 pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  
 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na  
 terenie Gminy Prószków na rok 2018 r.  
11. Pismo Starosty Opolskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. przekazujące petycję z dnia 7 marca  
 2019 r. Społecznego Komitetu Mieszkańców Górek i Opola – dzielnica Winów. 
12. Pismo z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zażalenia i odwołania od decyzji Zakładu  

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A 46-060    
Prószków dot. warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej dla 
budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na działce w Złotnikach. 

13. Pismo z dnia 20 maja 2019 r. właścicielki Ośrodka Turystyczno-Rehabilitacyjno-  
 Rekreacyjnego „Pod Borem” w Przysieczy w sprawie remontu nawierzchni ul.  
 Cegielnianej w Przysieczy.  
14. Dyskusja i wolne wnioski. 
15. Zakończenie obrad.   

 



                                           
Druk nr 60   

Projekt z dnia 23.05.2019 r.  

 

UCHWAŁA NR  

RADY MIEJSKIEJ W 
PRÓSZKOWIE  

z dnia 31 maja 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Prószków 

Na podstawie art. 5a ust. 7 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się szczegółowe zasady i tryb realizowania przez Burmistrza Prószkowa budżetu 
obywatelskiego  
w formie regulaminu budżetu obywatelskiego gminy Prószków stanowiącego załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Na budżet obywatelski przeznacza się środki finansowe wyodrębnione na ten cel w 
budżecie Gminy Prószków. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4.  

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

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

           Skarbnik Gminy  

            Dorota Staniów 

                          Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



Uzasadnienie 
Budżet Obywatelski jest demokratycznych procesem powierzającym mieszkańcom 

prawo decydowania o sposobie wydatkowania środków publicznych. Jego wdrożenie pozwoli 
mieszkańcom Gminy Prószków uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych 
wydatków. W ramach określonych zasad przedstawionych w projekcie władze samorządowe 
oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami rekomendują, na co 
przeznaczyć pieniądze w swojej najbliżej okolicy.  

Partycypacja obywatelska jest aktywnym uczestnictwem obywateli w wydarzeniach, 
które ich dotyczą. To komunikacja obywateli z władzą, która opiera się na wzajemnym 
wspieraniu władzy oraz obywateli we wspólnym podejmowaniu decyzji.  
Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos samych 
mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej  
z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego zaangażowania się  
w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych 
środków z lokalnego budżetu i budowania więzi w lokalnej społeczności.  

Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności – jest 
elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władz  
i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju.  

Podstawowe korzyści, jakie wynikają z wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Prószkowa  to:  
1. Lepsze gospodarowanie budżetem Gminy Prószków – inwestycje ukierunkowane zostaną 
na najpilniejsze potrzeby społeczności lokalnej. Władze samorządowe, dzięki lepszemu 
rozpoznaniu potrzeb mieszkańców, będą mogły podejmować lepsze decyzje.  
2. Przejrzystość – otwarty proces podejmowania decyzji zapewni transparentność finansów 
publicznych.  
3. Integracja społeczności lokalnej – współdecydowanie o przeznaczeniu publicznych 
pieniędzy zbliży do siebie ludzi, pozwoli im poznać nawzajem swoje potrzeby i zmotywuje 
do wspólnego działania. Budżet obywatelski zbuduje świadomość obywatelską i kapitał 
społeczny gminy.  
4. Większa identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania – dzięki możliwości 
wywierania wpływu na zmiany w swoim mieście, mieszkańcy poczują się z nim bardziej 
związani. Wzrośnie również poczucie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.  
5. Edukacja mieszkańców – udział w tworzeniu budżetu da im wgląd w proces zarządzania 
gminą. Wzrośnie świadomość obywatelska i wiedza na temat możliwości i ograniczeń władz 
samorządowych. W rezultacie zmniejszy się bariera na linii mieszkańcy - władze gminy  
i wzrośnie wzajemne zaufanie.  
 

Cykliczne wprowadzenie konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego pozwoli na 
rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Prószków. Dzięki konsultacjom władze 
Gminy Prószków  będą miały możliwość poznania preferencji i oczekiwań mieszkańców oraz 
podniesienia swych kompetencji w zakresie organizowania dialogu z obywatelami. 
Konsultacje zwiększą aktywność i zaangażowanie organizacji społecznych oraz obywateli w 
sprawy miasta. 

 

                            Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



 

Załącznik do uchwały Nr                 

Rady Miejskiej w 

Prószkowie  

z dnia 31 maja 2019 r. 

Regulamin budżetu obywatelskiego gminy Prószków 

Słownik pojęć 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Budżecie obywatelskim – należy przez to rozumieć formę konsultacji społecznych w 
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy Prószków na wskazane przez 
mieszkańców projekty mieszczące się w kompetencjach gminy; 

2) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin budżetu obywatelskiego gminy 
Prószków; 

3) Mieszkańcach – należy przez to rozumieć osoby zamieszkałe na terenie gminy Prószków; 

4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Prószkowa; 

5) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Prószkowie; 

6) Jednostkach – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne gminy funkcjonujące na 
terenie gminy Prószków; 

7) Zespole ds. budżetu obywatelskiego lub Zespole – należy przez to rozumieć zespół 
pracowników Urzędu Miejskiego w Prószkowie odpowiedzialnych za obsługę techniczną 
i koordynację wdrożenia budżetu obywatelskiego. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1.  

1. Zgłaszanym zadaniem, które będzie finansowane ze środków budżetu może być każda 
inicjatywa obywatelska określająca zadanie, które przyczyni się do poprawy warunków 
życia i funkcjonowania gminy Prószków oraz do jej rozwoju (tj. ma charakter lokalny), a 
w szczególności takich jak: 

a) działanie inwestycyjne mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania 
mieszkańców (np. budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont elementu infrastruktury 
gminnej), 

b) wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym lub 
innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców. 

2. Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i 
kompetencji gminy, a dodatkowo: 



a) w przypadku zadań inwestycyjnych: powinny być zlokalizowane na terenie stanowiącym 
własność gminy Prószków z wykluczeniem jednostek organizacyjnych gminy oraz przynależącego 
do nich terenu, jeżeli nie stanowią własności gminy Prószków realizacja miałaby nastąpić na 
zasadzie zawartego porozumienia bądź zgody podmiotu będącego właścicielem. 

b) w przypadku zadań z zakresu organizacji lub dofinansowania imprez sportowych, 
kulturalnych, których realizacja miałaby nastąpić na terenie nie będącym w użytkowaniu 
wieczystym ani nie stanowiącym własności gminy Prószków, wymagana jest zgoda 
podmiotu będącego właścicielem lub dysponentem tego terenu, wyrażona w formie 
oświadczenia. 

3. Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć kwoty określonej w 
zarządzeniu Burmistrza podejmowanym na podstawie § 2. 

§ 2.  

Planowana pula środków przeznaczona na Budżet Obywatelski będzie określona w uchwale 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków. 

§ 3.  

1. Zadania wyłonione w trybie przewidzianym w regulaminie zostaną zrealizowane w ramach 
budżetu gminy. 

2. Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku 
budżetowego, przy czym wnioski składane są w terminie wyznaczonym w § 18 w roku 
poprzedzającym realizację zadania.   

3. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji zadania inwestycyjnego 
lub bieżącego na lata następne, na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych. 

§ 4.  

W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić 
teren, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania. 

§ 5.  

Wdrożenie i realizacja budżetu obywatelskiego składa się z następujących etapów: 

1) kampania informacyjno - edukacyjna; 

2) spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami; 

3) zgłaszanie propozycji zadań; 

4) weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań; 

5) głosowanie; 

6) ewaluacja procesu. 

Rozdział 2.  

Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego 

§ 6.  

1. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec gminy. 



2. Każda propozycja zadania musi uzyskać poparcie 8 mieszkańców gminy Prószków (w 
formie listy podpisów pod wnioskiem). Każdy uprawniony mieszkaniec gminy może 
poprzeć dowolną liczbę propozycji zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego. 

3. Zgłoszenie propozycji zadania do budżetu obywatelskiego następuje na formularzu, który 
wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

4. Formularze zgłoszenia propozycji zadań, o którym mowa w ust. 3, należy złożyć w 
terminie określonym w odrębnym ogłoszeniu, na dzienniku podawczym Urzędu 
Miejskiego. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu do Urzędu. 

 

§ 7.  

1. Burmistrz informuje mieszkańców o okresie składania propozycji zadań do budżetu 
obywatelskiego co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem tego okresu. 

2. Okres składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego nie może być krótszy niż 
14 dni. 

Rozdział 3. 

Analiza propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 

§ 8.  

1. Zespół ds. budżetu obywatelskiego za pośrednictwem sekretariatu Urzędu prowadzi 
rejestr formularzy zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego. 

2. Zespół ds. budżetu obywatelskiego po sprawdzeniu kompletności i poprawności 
propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, niezwłocznie: 

a) udostępnia skany kompletnie i poprawnie wypełnionych propozycji właściwym merytorycznie 
komórkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego/gminnym jednostkom organizacyjnym w celu 
dokonania analizy merytorycznej z wykorzystaniem „Karty analizy propozycji zadania 
zgłoszonego do budżetu obywatelskiego gminy Prószków” stanowiącej Załącznik nr 2 do 
Regulaminu; 

b) w przypadku stwierdzenia, iż formularz propozycji zadania do budżetu 
obywatelskiego jest niekompletny albo niepoprawnie wypełniony występuje telefonicznie 
lub mailowo do autorów propozycji zadania o uzupełnienie przedmiotowych informacji w 
terminie 3 dni. 

4. Nie będą uwzględnione propozycje projektów zadań: 
a) zgłaszane bez listy poparcia mieszkańców gminy Prószków, 

b) zgłaszane bez zgody podmiotów, o których mowa w § 1, ust. 2, pkt. b, jeśli dotyczy; 
zgoda przyjmuje formę oświadczenia organu uprawnionego do reprezentacji, które 
stanowi obligatoryjny załącznik do formularza zgłoszeniowego projektu zadania, 

c) których budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków 
przeznaczonych na Budżet Obywatelski w danym roku, 

4. W przypadku odrzucenia projektu zgłaszającemu projekt przysługuje prawo odwołania 
się od decyzji Zespołu. 



5. Odwołanie składa się do Burmistrza w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych 
od podania wyników weryfikacji do publicznej wiadomości, decyduje data wpływu do 
Urzędu. 

6. Odwołanie, o którym mowa w ust. 4, rozpatrywane jest przez Burmistrza w terminie 7 
dni kalendarzowych od daty złożenia odwołania. 

7. W przypadku, gdy odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie projekt wpisywany jest na 
listę zadań podlegających konsultacjom. 

 
§ 9.  

1. Właściwe merytorycznie referaty Urzędu Miejskiego w Prószkowie albo gminne jednostki 
organizacyjne: 

a) w terminie uwzględniającym daty wskazane w Rozdziale 7 (harmonogram budżetu 
obywatelskiego) dokonują analizy propozycji zadań do budżetu obywatelskiego, z zastrzeżeniem § 
10 ust.1; 

b) w przypadku stwierdzenia, iż propozycja zadania do budżetu obywatelskiego nie 
zawiera istotnych informacji niezbędnych do analizy zadania występują telefonicznie lub 
mailowo do autorów propozycji zadania o uzupełnienie informacji w ciągu 3 dni; 

c) przekazują, po dokonaniu oceny, niezwłocznie do Zespołu ds. budżetu obywatelskiego 
wypełnione karty analizy propozycji zadań do budżetu obywatelskiego; 

d) w uzasadnionych przypadkach, możliwe jest przedłużenie terminu na analizę 
propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego do 10 dni. 

2. Właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Prószkowie albo 
jednostki organizacyjne dokonują analizy  zadań pod względem: 

a) zgodności z prawem, w szczególności: czy projekt mieści się w granicach zadań i kompetencji 
Gminy, czy jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego, 

b) obiektywnej możliwości realizacji w szczególności pod względem zrealizowania 
zadania w danym roku budżetowym, 

c) realności zaproponowanego budżetu projektu, 

d) w przypadku projektów inwestycyjnych: możliwości zabezpieczenia w kolejnych 
budżetach Gminy środków na pokrycie ewentualnych kosztów dalszej 
eksploatacji/utrzymania inwestycji. 

§ 10.  

1. Ingerowanie w zakres propozycji zadań do budżetu obywatelskiego, w tym zmiany ich 
lokalizacji bądź łączenia z innymi zadaniami, jest możliwe jedynie za zgodą autorów 
tych propozycji. 

2. Ingerowanie w propozycje zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego dopuszczalne 
jest jedynie  
w w/w sposób oraz wyłącznie przed rozpoczęciem głosowania. 

3. Zgłaszający propozycję zadania określa przybliżony koszt realizacji projektu według 
własnego oszacowania. 

4. Ostatecznej wyceny dokonują właściwe merytorycznie referaty Urzędu Miejskiego w 
Prószkowie albo gminne jednostki organizacyjne w procesie weryfikacji zgłoszonych 
zadań. 



§ 11.  

1. Dopuszczeniu do głosowania podlegają: 

a) zadania, które w wyniku analizy uzyskały pozytywną opinię właściwej merytorycznie 
komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Prószkowie albo gminnej jednostki organizacyjnej, 

b) zadania, które w wyniku ponownej weryfikacji uzyskały pozytywną opinię Zespołu 
koordynującego. 

2. Jeśli możliwość realizacji zaproponowanego zadania nie zależy w pełni od Urzędu (np. 
wymaga zgody innych instytucji lub uzyskania odpowiednich pozwoleń), zadanie może 
zostać dopuszczone do głosowania warunkowo, z adnotacją, że nie ma gwarancji jego 
realizacji, nawet jeśli uzyska odpowiednią liczbę głosów w głosowaniu mieszkańców. 

3. Ostateczna lista propozycji zadań, które pozytywnie przeszły weryfikację i zostają 
poddane pod głosowanie mieszkańców oraz lista zadań odrzuconych zostanie 
opublikowana na stronie internetowej www.bo.proszkow.pl. 

 

Rozdział 4. 

Zasady wyboru zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 

§ 12.  

1. Wyboru zadań, spośród pozytywnie zweryfikowanych propozycji zgłoszonych do 
budżetu obywatelskiego, dokonują mieszkańcy gminy Prószków, w głosowaniu 
niejawnym, dla którego potrzeb wyznacza się punkty do głosowania oraz stronę 
internetową do głosowania on-line. 

2. Listę punktów do głosowania, o których mowa w § 13 ust. 1 niniejszego rozdziału, 
podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia 
głosowania. 

§ 13.  

1. Głosowanie odbywa się poprzez: 

a) złożenie kart do głosowania w jednym z wyznaczonych punktów 

do głosowania albo b) wypełnienie interaktywnej karty do głosowania 

na stronie internetowej. 

Głosowanie wymaga podania numeru PESEL, którego poprawność jest weryfikowana. 

2. Wzór karty do głosowania, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1 niniejszego rozdziału 
stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

3. Karty w formie papierowej udostępnia się w punktach do głosowania oraz na stronie 
internetowej www.bo.proszkow.pl w formie przeznaczonej do samodzielnego wydruku. 

Głosowanie on-line odbywa się poprzez stronę www.bo.proszkow.pl. 

§ 14.  



1. Każdy mieszkaniec może dokonać jednorazowo wyboru jednej spośród przedstawionych 
propozycji zadań inwestycyjnych i jednej spośród przedstawionych propozycji zadań dot. 
organizacji lub dofinansowania imprez sportowo – rekreacyjnych lub kulturalnych. 

2. Głos będzie nieważny: 
a) w przypadku głosowania internetowego: jeśli zostanie podana błędna data urodzenia; 

b) w przypadku głosowania do urny: jeśli karta do głosowania nie została czytelnie 
wypełniona, nie zawiera podpisu, jeśli zostanie podana błędna data urodzenia lub 
oddano głos na więcej niż jeden projekt spośród przedstawionych propozycji zadań 
inwestycyjnych lub więcej niż jednej spośród przedstawionych propozycji zadań dot. 
organizacji lub dofinansowania imprez sportowo – rekreacyjnych lub kulturalnych; 

c) jeśli jedna osoba głosowała kilka razy – np. papierowo bądź jednocześnie papierowo i 
przez Internet;  

§ 15. 

1. Ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu wszystkich ważnych głosów 
oddanych na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego oraz 
sporządzeniu listy rankingowej  
z wynikami, według liczby otrzymanych głosów, od największej do najmniejszej. 

2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa albo więcej zadania, o ich 
kolejności na liście decyduje Zespół ds. budżetu. 

3. Rekomendowane do realizacji poprzez uwzględnienie w projekcie uchwały budżetowej 
na dany rok będą te zadania z listy, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do 
wyczerpania środków  
w budżecie obywatelskim. W przypadku, gdy nie wystarcza środków na realizację 
kolejnego zadania  
z listy, Zespół ds. budżetu obywatelskiego może w porozumieniu z wnioskodawcą 
ograniczyć zakres zadania. 

4. W przypadku braku porozumienia o którym mowa w ust. 3, Zespół ds. budżetu 
obywatelskiego rezygnuje z przeprowadzenia zadania, pomijając je i przechodząc do 
analizy kolejnego projektu według ilości uzyskanych głosów na danej liście. 

5. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach 

ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej www.bo.proszkow.pl  i www.proszkow.pl. 

 

Rozdział 5. 

Działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne realizowane w procesie wdrażania 
budżetu obywatelskiego 

 

§ 16.  

1. W trakcie wdrażania budżetu obywatelskiego prowadzone będą kampanie informacyjne i 
edukacyjne uwzględniające: 

a) przybliżenie idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie do składania propozycji zadań 
do realizacji  



w ramach tego budżetu, 

b) przedstawienie zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i zachęcenie mieszkańców 
gminy Prószków, do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań, 

c) upowszechnienie informacji o przebiegu i wynikach procesu wdrażania budżetu 
obywatelskiego. 

2. Kampanie, o których mowa w § 16 ust. 1, będą prowadzone z użyciem różnych kanałów 
komunikacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych grup odbiorców. 

Rozdział 6. 

Przetwarzanie danych osobowych 

§ 17.  

1. Zgłoszenie zadania w ramach budżetu obywatelskiego lub udział w głosowaniu wymaga 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego 

na stronie www.bo.proszkow.pl oraz danych osobowych przetwarzanych w ramach 

budżetu obywatelskiego  w formie papierowej jest Gmina Prószków. 

3. Celem zbierania danych osobowych w ramach budżetu obywatelskiego jest w 
szczególności możliwość zweryfikowania, czy osoby zgłaszające zadania lub 
uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione. 
Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz osoby 
biorące udział w opiniowaniu złożonych zadań, o których mowa w Regulaminie. 

4. Osoby zgłaszające zadania lub uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu 
obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

5. Obowiązek podania danych, o których mowa powyżej wynika z Regulaminu. 

 

Rozdział 7. 

Harmonogram budżetu obywatelskiego 

§ 18.  

1. Terminy przeprowadzania kolejnych etapów dotyczących budżetu obywatelskiego: 

a) 01.03.  – 30.03. – Kampania informacyjna, 

b) 31.03. 10.04. – Spotkanie informacyjne  z mieszkańcami 

c) 11.04.– 28.04.– Składanie wniosków 

d) 01.05.– 15.05.– Weryfikacja wniosków i dopuszczenie zadań do głosowania, 

e) 17.05. – 22.05. - Kampania informacyjna o zadaniach, 

f) 24.05.– 08.06. – Głosowanie na zadania, 

g) do 12.06. – Weryfikacja głosowania i publikacja zwycięskich zadań. 



2. Zastrzega się możliwość zmiany w/w terminów. 

3. Każdorazowo o okresie (terminie) poszczególnych etapów oraz ich zmianie Burmistrz 
Prószkowa zawiadamia poprzez ogłoszenie zamieszczane na stronie internetowej gminy 
i/lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

Rozdział 8. 

Załączniki 

§ 19.  

1. Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego wraz z 
listą mieszkańców gminy Prószków popierających tę propozycję stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej Uchwały. 

2. Załącznik nr 2. Karta analizy zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego gminy Prószków 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 

3. Załącznik nr 3. Karta do głosowania na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego gminy 
Prószków stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1  
Do Uchwały nr …………………………. 

Burmistrza Prószkowa z dn. 31.05.2019r. 

 
Formularz zgłoszenia 

propozycji zadania do zrealizowania w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Prószków  

1. Dane osoby dokonującej zgłoszenia: 

Imię: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……… 

Nazwisko: 
……………………………………………………………………………………….…………………………… 

Data urodzenia: 
……………………………………………………………………………….…………………………… 

Dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail) 
……………………………………………………………………  

2. Nazwa zadania: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

3. Opis zadania (proszę opisać na czym zadanie będzie polegało, jakie są główne jego założenia i 

jakie działania będą podjęte w ramach jego realizacji) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

4. Lokalizacja zadania (proszę opisać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane 

zadanie) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 



……………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

5. Uzasadnienie (proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie 

rozwiązania proponuje, a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego 
realizacja wpłynie na rozwój gminy i życie mieszkańców). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

6. Beneficjenci zadania (proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji 

zadania itp.) 

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
7. Szacunkowe koszty zadania (proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz 

ich szacunkowe koszty). 

Składowe części zadania Koszt 

1.  

2.  

3.  

4.  

…  

 
Łącznie:……………………………… zł 

 

 

 



8.  Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe): 

a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania; 

b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania; 

c) inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie?  

 
9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do wdrożenia budżetu obywatelskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922-j.t.). Wiem, że 
podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, 
które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Prószków jest Burmistrz Prószkowa. 
 

10. Lista mieszkańców gminy Prószków, popierających propozycję zadania 
do budżetu obywatelskiego (innych niż autorzy zadania). 

Tytuł zadania: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu obywatelskiego, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922-
j.t.). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli 
przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i 
ich poprawiania. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach 
budżetu obywatelskiego na stronie www.bo.proszkow.pl oraz danych osobowych 
przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego w formie papierowej jest 
Burmistrz Prószkowa. 

  

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    



8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 

W przypadku minimalnej wymaganej liczby podpisów zawierającej podpisy złożone 
przez osoby nieuprawnione, zadanie zostaje odrzucone. Lista poparcia nie podlega 
uzupełnieniu. 

 
 
 

 …………………………………………………… 
czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr …………………………… 

Burmistrza Prószkowa z dn. 31.05.2019r. 
 

Karta analizy zadania zgłoszonego 
do Budżetu Obywatelskiego Gminy Prószków  

 
Część A. Metryka zadania: 

1. Nazwa zadania: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Lokalizacja zadania: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Dane kontaktowe osoby dokonującej zgłoszenia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CZĘŚĆ B. Ocena formalna wniosku: 

1. Zadanie zostało zgłoszone na Formularzu zgłoszeniowym zgodnie ze wzorem 
określonym w Uchwale 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Formularz zgłoszeniowy wpłynął w terminie zgłaszania wniosków zgodnym  
z harmonogramem przyjętym w Uchwale 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Formularz zgłoszeniowy ma prawidłowo wypełnione wszystkie pola 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Osoba dokonująca zgłoszenia spełnia wszystkie wymogi określone w Uchwale 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Do zgłoszenia została dołączona lista poparcia propozycji zadania sporządzona na 
wzorze określonym w Uchwale 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Zadanie zostało poparte przez minimalną liczbę osób do tego uprawnionych 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Łączny szacunkowy koszt realizacji proponowanego zadania mieści się w kwocie 
przeznaczonej na Budżet Obywatelski. 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PODSUMOWANIE: 
Wnioskowane zadanie uzyskało pozytywną ocenę formalną i zostało przekazane do oceny 

merytorycznej 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 

 
podpisy zespołu dokonującej oceny formalnej 

 

Przekazano do odpowiedniej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego lub jednostki organizacyjnej 
gminy. 
dnia …………………………… 
 

Część C. Ocena merytoryczna wniosku: 

Odpowiedź TAK lub NIE DOTYCZY skutkuje przejściem do kolejnego pytania i dalszej oceny merytorycznej. 
Odpowiedź NIE skutkuje negatywną oceną merytoryczną oraz brakiem rekomendacji do poddania propozycji 
zadania pod konsultacje. 

1. Zadanie mieści się w obszarze zadań własnych gminy: 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zadanie jest zgodne z obowiązującymi w gminie strategiami i programami 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
�  NIE DOTYCZY 
3. Zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego  

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



�  NIE DOTYCZY 
4. Zadanie jest zlokalizowane na terenie miasta Prószkowa, na nieruchomościach, których 

właścicielem lub użytkownikiem jest gmina Prószków 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

�  NIE DOTYCZY 
5. Znane uwarunkowania techniczne/przyrodnicze/przestrzenne/społeczne (w zależności  

od charakteru zadania) umożliwiają realizację zgłoszonego zadania 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Zakres rzeczowy zadania nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez 
gminę Prószków/inny podmiot w roku bieżącym, przyszłym lub latach następnych 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Wobec terenu objętego proponowanym zadaniem nie toczy się postępowanie 

�  TAK 

�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Teren objęty proponowanym zadaniem nie jest przeznaczony na inny cel 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Zweryfikowany koszt realizacji zadania nie przekracza kwoty przeznaczonej na Budżet 
Obywatelski. 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Zadanie jest możliwe do zrealizowania w …………. roku. 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Możliwe jest zabezpieczenie w Budżecie Gminy nas lata następne kosztów powstałych  
w wyniku realizacji zadania (także w kontekście przepisów o finansach publicznych) 

�  TAK 

�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
…………………………………………………… 

         podpis osoby dokonującej oceny 
merytorycznej 

………………………………………………….. 



………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
 
podpisy zespołu dokonującej oceny formalnej 

 

Zatwierdzam 

 

 

…………………………………………………… 
podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik nr 3 
do Uchwały nr ……………………………. 

Burmistrza Prószkowa z dn. 31.05.2019r. 

 
KARTA DO GŁOSOWANIA 

 

Które ze wskazanych poniżej zadań powinno zostać zrealizowane w 
ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Prószków? 

 
Pouczenie:   
• Odpowiedź należy zaznaczyć znakiem X przy wybranej propozycji zadania 

• Nieważność głosu powoduje: 

- nie postawienie lub postawienie znaku X w więcej niż jednym polu; 
- nie wypełnienie wszystkich wymaganych pól ankiety; 
- nieczytelne wypełnienie ankiety; 
- nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

• Swoją opinię przy pomocy ankiety konsultacyjnej można wyrazić tylko jeden raz. 

 
LP. NAZWA ZADANIA  

WRAZ Z LOALIZACJĄ 
ORIENTACYJNY KOSZT WYBÓR* 

/JESTEM ZA/ 
1.    

 
2.    

 
…    

 
*tylko jedno zadanie!!! 

 
Imię i Nazwisko:           
 
Data urodzenia:           
 
Adres zamieszkania:           

Realizując obowiązek wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego jako „RODO”), uprzejmie informujemy, że 
udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzamy zgodnie z określonymi poniżej zasadami: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Prószkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w 
Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków. 

2. W sprawie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem ochrony 
danych na adres e-mail iod@proszkow.pl bądź na adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu  
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 
• art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; 
• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów.; 
• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań 

przed zawarciem umowy. 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa bądź inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane 



osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Prószkowa, w szczególności w związku ze świadczeniem 
usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych 
oraz pomocy prawnej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały 
pozyskane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne; 
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych; 
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych; 
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel pozyskania 
Pani/Pana danych osobowych związany jest z koniecznością wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku 
prawnego lub z koniecznością wykonania przez Administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania powierzonej mu władzy publicznej. W takim przypadku podanie danych osobowych jest 
obowiązkowe, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu 
prawnego. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku, kiedy przetwarzanie 
danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody. 

11. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

 
 

 …………………………………………………         
                                                                                            Data i czytelny podpis 

 
Uwaga: 
Kartę do głosowania można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie w przeznaczonej na ten cel 
urnie lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków w wyznaczonym 
terminie konsultacji (decyduje faktyczna data wpływu). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
Druk nr 61   

Projekt z dnia 23.05.2019 r. 

 

 

 

UCHWAŁA NR ….. 

RADY MIEJSKIEJ W 
PRÓSZKOWIE  

z dnia 31 maja 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Prószków na rok 2019 
i 2020 

Na podstawie art. 5a oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się szczegółowe zasady i tryb realizowania przez Burmistrza Prószkowa budżetu 
obywatelskiego  
w formie regulaminu budżetu obywatelskiego gminy Prószków stanowiącego załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Na budżet obywatelski przeznacza się środki finansowe wyodrębnione na ten cel w 
budżecie Gminy Prószków. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4.  

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

 

 
 
 
 
 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

           Skarbnik Gminy  

            Dorota Staniów 

                          Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



 
Uzasadnienie 

Budżet Obywatelski jest demokratycznych procesem powierzającym mieszkańcom 
prawo decydowania o sposobie wydatkowania środków publicznych. Jego wdrożenie pozwoli 
mieszkańcom Gminy Prószków uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych 
wydatków. W ramach określonych zasad przedstawionych w projekcie władze samorządowe 
oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami rekomendują, na co 
przeznaczyć pieniądze w swojej najbliżej okolicy.  

Partycypacja obywatelska jest aktywnym uczestnictwem obywateli w wydarzeniach, 
które ich dotyczą. To komunikacja obywateli z władzą, która opiera się na wzajemnym 
wspieraniu władzy oraz obywateli we wspólnym podejmowaniu decyzji.  
Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos samych 
mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej  
z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego zaangażowania się  
w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych 
środków z lokalnego budżetu i budowania więzi w lokalnej społeczności.  

Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności – jest 
elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władz  
i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju.  

Podstawowe korzyści, jakie wynikają z wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Prószkowa  to:  
1. Lepsze gospodarowanie budżetem Gminy Prószków – inwestycje ukierunkowane zostaną 
na najpilniejsze potrzeby społeczności lokalnej. Władze samorządowe, dzięki lepszemu 
rozpoznaniu potrzeb mieszkańców, będą mogły podejmować lepsze decyzje.  
2. Przejrzystość – otwarty proces podejmowania decyzji zapewni transparentność finansów 
publicznych.  
3. Integracja społeczności lokalnej – współdecydowanie o przeznaczeniu publicznych 
pieniędzy zbliży do siebie ludzi, pozwoli im poznać nawzajem swoje potrzeby i zmotywuje 
do wspólnego działania. Budżet obywatelski zbuduje świadomość obywatelską i kapitał 
społeczny gminy.  
4. Większa identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania – dzięki możliwości 
wywierania wpływu na zmiany w swoim mieście, mieszkańcy poczują się z nim bardziej 
związani. Wzrośnie również poczucie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.  
5. Edukacja mieszkańców – udział w tworzeniu budżetu da im wgląd w proces zarządzania 
gminą. Wzrośnie świadomość obywatelska i wiedza na temat możliwości i ograniczeń władz 
samorządowych. W rezultacie zmniejszy się bariera na linii mieszkańcy - władze gminy  
i wzrośnie wzajemne zaufanie.  
 

Cykliczne wprowadzenie konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego pozwoli na 
rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Prószków. Dzięki konsultacjom władze 
Gminy Prószków  będą miały możliwość poznania preferencji i oczekiwań mieszkańców oraz 
podniesienia swych kompetencji w zakresie organizowania dialogu z obywatelami. 
Konsultacje zwiększą aktywność i zaangażowanie organizacji społecznych oraz obywateli w 
sprawy miasta. 

 

                            Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



 

Załącznik do uchwały 

     Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia 31 maja 2019 r. 

Regulamin budżetu obywatelskiego gminy Prószków na rok 2019 i 2020 

Słownik pojęć 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

8) Budżecie obywatelskim – należy przez to rozumieć formę konsultacji społecznych w 
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy Prószków na wskazane przez 
mieszkańców projekty mieszczące się w kompetencjach gminy; 

9) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin budżetu obywatelskiego gminy 
Prószków; 

10) Mieszkańcach – należy przez to rozumieć osoby zameldowane na terenie gminy 
Prószków; 

11) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Prószkowa; 

12) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Prószkowie; 

13) Jednostkach – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne gminy 
funkcjonujące na terenie gminy Prószków; 

14) Zespole ds. budżetu obywatelskiego lub Zespole – należy przez to rozumieć zespół 
pracowników Urzędu Miejskiego w Prószkowie odpowiedzialnych za obsługę techniczną 
i koordynację wdrożenia budżetu obywatelskiego. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1.  

1. Zgłaszanym zadaniem, które będzie finansowane ze środków budżetu może być każda 
inicjatywa obywatelska określająca zadanie, które przyczyni się do poprawy warunków 
życia i funkcjonowania gminy Prószków oraz do jej rozwoju (tj. ma charakter lokalny), a 
w szczególności takich jak: 

c) działanie inwestycyjne mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania 
mieszkańców (np. budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont elementu infrastruktury 
gminnej), 

d) wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym lub 
innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców. 

2. Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i 
kompetencji gminy, a dodatkowo: 



c) w przypadku zadań inwestycyjnych: powinny być zlokalizowane na terenie stanowiącym 
własność gminy Prószków z wykluczeniem jednostek organizacyjnych gminy oraz przynależącego 
do nich terenu, jeżeli nie stanowią własności gminy Prószków realizacja miałaby nastąpić na 
zasadzie zawartego porozumienia bądź zgody podmiotu będącego właścicielem. 

d) w przypadku zadań z zakresu organizacji lub dofinansowania imprez sportowych, 
kulturalnych, których realizacja miałaby nastąpić na terenie nie będącym w użytkowaniu 
wieczystym ani nie stanowiącym własności gminy Prószków, wymagana jest zgoda 
podmiotu będącego właścicielem lub dysponentem tego terenu, wyrażona w formie 
oświadczenia. 

3. Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć kwoty zarezerwowanej na 
realizację budżetu obywatelskiego. 

 

§ 2.  

1. Planowana pula środków przeznaczona na Budżet Obywatelski będzie określona w 
uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków.  

 

§ 3.  

5. Zadania wyłonione w trybie przewidzianym w regulaminie zostaną zrealizowane w ramach 
budżetu gminy. 

6. Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019 odbywa się w ciągu 
jednego roku budżetowego, przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest 
wydłużenie realizacji zadania inwestycyjnego lub bieżącego na lata następne, na zasadach 
określonych ustawą o finansach publicznych. 

7. Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020 odbywać się będzie roku 
budżetowym 2020 przy czym wnioski należy składać w terminie wyznaczonym w § 18.  

§ 4.  

W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić 
teren, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania. 

§ 5.  

Wdrożenie i realizacja budżetu obywatelskiego składa się z następujących etapów: 

7) kampania informacyjno - edukacyjna; 

8) spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami; 

9) zgłaszanie propozycji zadań; 

10) weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań; 

11) głosowanie; 

12) ewaluacja procesu. 

Rozdział 2.  

Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego 



§ 6.  

1. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec gminy. 

2. Każda propozycja zadania musi uzyskać poparcie 8 mieszkańców gminy Prószków (w 
formie listy podpisów pod wnioskiem). Każdy uprawniony mieszkaniec gminy może 
poprzeć dowolną liczbę propozycji zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego. 

3. Zgłoszenie propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na rok 2019 następuje na 
formularzu, który wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

4. Zgłoszenie propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na rok 2020 następuje na 
formularzu, który wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. 

5. Formularze zgłoszenia propozycji zadań, o którym mowa w ust. 3, należy złożyć w 
terminie określonym w odrębnym ogłoszeniu, na dzienniku podawczym Urzędu 
Miejskiego. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu do Urzędu. 

 

§ 7.  

3. Burmistrz informuje mieszkańców o okresie składania propozycji zadań do budżetu 
obywatelskiego co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem tego okresu. 

4. Okres składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego nie może być krótszy niż 
14 dni. 

Rozdział 3. 

Analiza propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 

§ 8.  

3. Zespół ds. budżetu obywatelskiego za pośrednictwem sekretariatu Urzędu prowadzi 
rejestr formularzy zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego. 

4. Zespół ds. budżetu obywatelskiego po sprawdzeniu kompletności i poprawności 
propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, niezwłocznie: 

c) udostępnia skany kompletnie i poprawnie wypełnionych propozycji właściwym merytorycznie 
komórkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego/gminnym jednostkom organizacyjnym w celu 
dokonania analizy merytorycznej z wykorzystaniem „Karty analizy propozycji zadania 
zgłoszonego do budżetu obywatelskiego gminy Prószków” stanowiącej Załącznik nr 2 do 
Regulaminu; 

d) w przypadku stwierdzenia, iż formularz propozycji zadania do budżetu 
obywatelskiego jest niekompletny albo niepoprawnie wypełniony występuje telefonicznie 
lub mailowo do autorów propozycji zadania o uzupełnienie przedmiotowych informacji w 
terminie 3 dni. 

3. Nie będą uwzględnione propozycje projektów zadań: 

d) zgłaszane bez listy poparcia mieszkańców gminy Prószków, 

e) zgłaszane bez zgody podmiotów, o których mowa w § 1, ust. 2, pkt. b, jeśli dotyczy; 
zgoda przyjmuje formę oświadczenia organu uprawnionego do reprezentacji, które 
stanowi obligatoryjny załącznik do formularza zgłoszeniowego projektu zadania, 



f) których budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków 
przeznaczonych na Budżet Obywatelski w danym roku, 

§ 9.  

1. Właściwe merytorycznie referaty Urzędu Miejskiego w Prószkowie albo gminne jednostki 
organizacyjne: 

e) w terminie uwzględniającym daty wskazane w Rozdziale 7 (harmonogram budżetu 
obywatelskiego) dokonują analizy propozycji zadań do budżetu obywatelskiego, z zastrzeżeniem § 
10 ust.1; 

f) w przypadku stwierdzenia, iż propozycja zadania do budżetu obywatelskiego nie 
zawiera istotnych informacji niezbędnych do analizy zadania występują telefonicznie lub 
mailowo do autorów propozycji zadania o uzupełnienie informacji w ciągu 3 dni; 

g) przekazują, po dokonaniu oceny, niezwłocznie do Zespołu ds. budżetu obywatelskiego 
wypełnione karty analizy propozycji zadań do budżetu obywatelskiego; 

h) w uzasadnionych przypadkach, możliwe jest przedłużenie terminu na analizę 
propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego do 10 dni. 

2. Właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Prószkowie albo 
jednostki organizacyjne dokonują analizy  zadań pod względem: 

e) zgodności z prawem, w szczególności: czy projekt mieści się w granicach zadań i kompetencji 
Gminy, czy jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego, 

f) obiektywnej możliwości realizacji w szczególności pod względem zrealizowania 
zadania w danym roku budżetowym, 

g) realności zaproponowanego budżetu projektu, 

h) w przypadku projektów inwestycyjnych: możliwości zabezpieczenia w kolejnych 
budżetach Gminy środków na pokrycie ewentualnych kosztów dalszej 
eksploatacji/utrzymania inwestycji. 

§ 10.  

1. Ingerowanie w zakres propozycji zadań do budżetu obywatelskiego, w tym zmiany ich 
lokalizacji bądź łączenia z innymi zadaniami, jest możliwe jedynie za zgodą autorów 
tych propozycji. 

2. Ingerowanie w propozycje zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego dopuszczalne 
jest jedynie  
w w/w sposób oraz wyłącznie przed rozpoczęciem głosowania. 

3. Zgłaszający propozycję zadania określa przybliżony koszt realizacji projektu według 
własnego oszacowania. 

Ostatecznej wyceny dokonują właściwe merytorycznie referaty Urzędu Miejskiego w 
Prószkowie albo gminne jednostki organizacyjne w procesie weryfikacji zgłoszonych zadań. 

§ 11.  

1. Dopuszczeniu do głosowania podlegają: 

c) zadania, które w wyniku analizy uzyskały pozytywną opinię właściwej merytorycznie 
komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Prószkowie albo gminnej jednostki organizacyjnej, 



d) zadania, które w wyniku ponownej weryfikacji uzyskały pozytywną opinię Zespołu 
koordynującego. 

2. Jeśli możliwość realizacji zaproponowanego zadania nie zależy w pełni od Urzędu (np. 
wymaga zgody innych instytucji lub uzyskania odpowiednich pozwoleń), zadanie może 
zostać dopuszczone do głosowania warunkowo, z adnotacją, że nie ma gwarancji jego 
realizacji, nawet jeśli uzyska odpowiednią liczbę głosów w głosowaniu mieszkańców. 

3. Ostateczna lista propozycji zadań, które pozytywnie przeszły weryfikację i zostają 
poddane pod głosowanie mieszkańców oraz lista zadań odrzuconych zostanie 
opublikowana na stronie internetowej www.bo.proszkow.pl. 

Rozdział 4. 

Zasady wyboru zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 

§ 12.  

3. Wyboru zadań, spośród pozytywnie zweryfikowanych propozycji zgłoszonych do 
budżetu obywatelskiego, dokonują mieszkańcy gminy Prószków, w głosowaniu 
niejawnym, dla którego potrzeb wyznacza się punkty do głosowania oraz stronę 
internetową do głosowania on-line. 

4. Listę punktów do głosowania, o których mowa w § 13 ust. 1 niniejszego rozdziału, 
podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia 
głosowania. 

§ 13.  

1. Głosowanie odbywa się poprzez: 

a) złożenie kart do głosowania w jednym z wyznaczonych punktów 

do głosowania albo b) wypełnienie interaktywnej karty do głosowania 

na stronie internetowej. 

Głosowanie wymaga podania daty urodzenia, którego poprawność jest weryfikowana. 

4. Wzór karty do głosowania, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1 niniejszego rozdziału 
stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu w przypadku budżetu obywatelskiego Gminy 
Prószków na rok 2019 oraz Załącznik nr 5 do Regulaminu w przypadku budżetu 
obywatelskiego Gminy Prószków na rok 2020. 

5. Karty w formie papierowej udostępnia się w punktach do głosowania oraz na stronie 
internetowej www.bo.proszkow.pl w formie przeznaczonej do samodzielnego wydruku. 

Głosowanie on-line odbywa się poprzez stronę www.bo.proszkow.pl. 

§ 14.  

Każdy mieszkaniec może dokonać jednorazowo wyboru jednej spośród przedstawionych 
propozycji zadań inwestycyjnych i jednej spośród przedstawionych propozycji zadań dot. 
organizacji lub dofinansowania imprez sportowo – rekreacyjnych lub kulturalnych. 

Głos będzie nieważny: 

d) w przypadku głosowania internetowego: jeśli zostanie podana błędna data urodzenia; 



e) w przypadku głosowania do urny: jeśli karta do głosowania nie została czytelnie 
wypełniona, nie zawiera podpisu, jeśli zostanie podana błędna data urodzenia lub 
oddano głos na więcej niż jeden projekt spośród przedstawionych propozycji zadań 
inwestycyjnych lub więcej niż jednej spośród przedstawionych propozycji zadań dot. 
organizacji lub dofinansowania imprez sportowo – rekreacyjnych lub kulturalnych; 

f) jeśli jedna osoba głosowała kilka razy – np. papierowo bądź jednocześnie papierowo i 
przez Internet;  

§ 15. 

6. Ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu wszystkich ważnych głosów 
oddanych na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego oraz 
sporządzeniu listy rankingowej  
z wynikami, według liczby otrzymanych głosów, od największej do najmniejszej. 

7. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa albo więcej zadania, o ich 
kolejności na liście decyduje Zespół ds. budżetu. 

8. Rekomendowane do realizacji poprzez uwzględnienie w projekcie uchwały budżetowej 
na dany rok będą te zadania z listy, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do 
wyczerpania środków  
w budżecie obywatelskim. W przypadku, gdy nie wystarcza środków na realizację 
kolejnego zadania  
z listy, Zespół ds. budżetu obywatelskiego może w porozumieniu z wnioskodawcą 
ograniczyć zakres zadania. 

9. W przypadku braku porozumienia o którym mowa w ust. 3, Zespół ds. budżetu 
obywatelskiego rezygnuje z przeprowadzenia zadania, pomijając je i przechodząc do 
analizy kolejnego projektu według ilości uzyskanych głosów na danej liście. 

10. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach 

ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej www.bo.proszkow.pl  i www.proszkow.pl. 

 

Rozdział 5. 

Działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne realizowane w procesie wdrażania 
budżetu obywatelskiego 

§ 16.  

1. W trakcie wdrażania budżetu obywatelskiego prowadzone będą kampanie informacyjne i 
edukacyjne uwzględniające: 

d) przybliżenie idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie do składania propozycji zadań 
do realizacji  

w ramach tego budżetu, 

e) przedstawienie zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i zachęcenie mieszkańców 
gminy Prószków, do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań, 

f) upowszechnienie informacji o przebiegu i wynikach procesu wdrażania budżetu 
obywatelskiego. 



2. Kampanie,  o których mowa w § 16 ust. 1,  będą prowadzone z użyciem 
różnych kanałów komunikacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych grup odbiorców. 

Rozdział 6. 

Przetwarzanie danych osobowych 

§ 17.  

6. Zgłoszenie zadania w ramach budżetu obywatelskiego lub udział w głosowaniu wymaga 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego 

na stronie www.bo.proszkow.pl oraz danych osobowych przetwarzanych w ramach 

budżetu obywatelskiego  

w formie papierowej jest Gmina Prószków. 

8. Celem zbierania danych osobowych w ramach budżetu obywatelskiego jest w 
szczególności możliwość zweryfikowania, czy osoby zgłaszające zadania lub 
uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione. 
Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz osoby 
biorące udział w opiniowaniu złożonych zadań, o których mowa w Regulaminie. 

9. Osoby zgłaszające zadania lub uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu 
obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

10. Obowiązek podania danych, o których mowa powyżej wynika z Regulaminu. 

Rozdział 7. 

Harmonogram budżetu obywatelskiego 

§ 18.  

1. Terminy przeprowadzania kolejnych etapów dotyczących budżetu obywatelskiego: 

h) 21.06.2019 r.  – 5.07.2019 r. – Kampania informacyjna, 

i) 8.07. 2019 r. – Spotkanie informacyjne  z mieszkańcami 

j) 10.07.2019 r. – 24.07.2019 r. – Składanie wniosków 

k) 25.07.2019 r. – 9.08.2019 r.– Weryfikacja wniosków i dopuszczenie zadań do 
głosowania, 

l) 12.08.2019 r. – 16.08.2019 r. - Kampania informacyjna o zadaniach, 

m) 19.08.2019r. – 30.08.2019 r.– Głosowanie na zadania, 

n) do 4.09. 2019 r. – Weryfikacja głosowania i publikacja zwycięskich zadań. 

2. Zastrzega się możliwość zmiany w/w terminów. 

3. Każdorazowo o okresie (terminie) poszczególnych etapów oraz ich zmianie Burmistrz 
Prószkowa zawiadamia poprzez ogłoszenie zamieszczane na stronie internetowej gminy 
i/lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 



Rozdział 8. 

Załączniki 

§ 19.  

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 
rok 2019  wraz z listą mieszkańców gminy Prószków popierających tę propozycję stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

Załącznik nr 2. Karta analizy zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego gminy 
Prószków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 

Załącznik nr 3. Karta do głosowania na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego 
gminy Prószków na rok 2019 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały. 

Załącznik nr 4. Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 
rok 2020  wraz z listą mieszkańców gminy Prószków popierających tę propozycję stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały. 

Załącznik nr 5. Karta do głosowania na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego 
gminy Prószków na rok 2020 stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 1  
Do Uchwały nr …………………………. 

Burmistrza Prószkowa z dn. 31.05.2019r. 

 
Formularz zgłoszenia 

propozycji zadania do zrealizowania w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Prószków na rok 2019  

8. Dane osoby dokonującej zgłoszenia: 

Imię: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……… 

Nazwisko: 
……………………………………………………………………………………….…………………………… 

Data urodzenia: 
……………………………………………………………………………….…………………………… 

Dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail) 
……………………………………………………………………  

9. Nazwa zadania: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

10. Opis zadania (proszę opisać na czym zadanie będzie polegało, jakie są główne jego założenia i 

jakie działania będą podjęte w ramach jego realizacji) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

11. Lokalizacja zadania (proszę opisać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane 

zadanie) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 



……………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

12. Uzasadnienie (proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie 

rozwiązania proponuje, a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego 
realizacja wpłynie na rozwój gminy i życie mieszkańców). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

13. Beneficjenci zadania (proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji 

zadania itp.) 

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
14. Szacunkowe koszty zadania (proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz 

ich szacunkowe koszty). 

Składowe części zadania Koszt 

1.  

2.  

3.  

4.  

…  

 
Łącznie:……………………………… zł 

 

 

 



8.  Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe): 

d) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania; 

e) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania; 

f) inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie?  

 
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do wdrożenia budżetu obywatelskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922-j.t.). Wiem, że 
podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, 
które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Prószków jest Burmistrz Prószkowa. 
 

10. Lista mieszkańców gminy Prószków, popierających propozycję zadania 
do budżetu obywatelskiego (innych niż autorzy zadania). 

Tytuł zadania: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu obywatelskiego, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922-
j.t.). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli 
przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i 
ich poprawiania. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach 
budżetu obywatelskiego na stronie www.bo.proszkow.pl oraz danych osobowych 
przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego w formie papierowej jest 
Burmistrz Prószkowa. 

  

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    



8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 

W przypadku minimalnej wymaganej liczby podpisów zawierającej podpisy złożone 
przez osoby nieuprawnione, zadanie zostaje odrzucone. Lista poparcia nie podlega 
uzupełnieniu. 

 
 
 

 …………………………………………………… 
czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr …………………………… 

Burmistrza Prószkowa z dn. 31.05.2019r. 
 

Karta analizy zadania zgłoszonego 
do Budżetu Obywatelskiego Gminy Prószków  

 
Część A. Metryka zadania: 

1.Nazwa zadania: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.Lokalizacja zadania: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.Dane kontaktowe osoby dokonującej zgłoszenia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CZĘŚĆ B. Ocena formalna wniosku: 

8. Zadanie zostało zgłoszone na Formularzu zgłoszeniowym zgodnie ze wzorem 
określonym w Uchwale 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Formularz zgłoszeniowy wpłynął w terminie zgłaszania wniosków zgodnym  
z harmonogramem przyjętym w Uchwale 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Formularz zgłoszeniowy ma prawidłowo wypełnione wszystkie pola 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Osoba dokonująca zgłoszenia spełnia wszystkie wymogi określone w Uchwale 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Do zgłoszenia została dołączona lista poparcia propozycji zadania sporządzona na 
wzorze określonym w Uchwale 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Zadanie zostało poparte przez minimalną liczbę osób do tego uprawnionych 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Łączny szacunkowy koszt realizacji proponowanego zadania mieści się w kwocie 
przeznaczonej na Budżet Obywatelski. 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PODSUMOWANIE: 
Wnioskowane zadanie uzyskało pozytywną ocenę formalną i zostało przekazane do oceny 

merytorycznej 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 

 
podpisy zespołu dokonującej oceny formalnej 

 

Przekazano do odpowiedniej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego lub jednostki organizacyjnej 
gminy. 
dnia …………………………… 
 

Część C. Ocena merytoryczna wniosku: 

Odpowiedź TAK lub NIE DOTYCZY skutkuje przejściem do kolejnego pytania i dalszej oceny merytorycznej. 
Odpowiedź NIE skutkuje negatywną oceną merytoryczną oraz brakiem rekomendacji do poddania propozycji 
zadania pod konsultacje. 

12. Zadanie mieści się w obszarze zadań własnych gminy: 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Zadanie jest zgodne z obowiązującymi w gminie strategiami i programami 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
�  NIE DOTYCZY 
14. Zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego  

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



�  NIE DOTYCZY 
15. Zadanie jest zlokalizowane na terenie miasta Prószkowa, na nieruchomościach, których 

właścicielem lub użytkownikiem jest gmina Prószków 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

�  NIE DOTYCZY 
16. Znane uwarunkowania techniczne/przyrodnicze/przestrzenne/społeczne (w zależności  

od charakteru zadania) umożliwiają realizację zgłoszonego zadania 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. Zakres rzeczowy zadania nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez 
gminę Prószków/inny podmiot w roku bieżącym, przyszłym lub latach następnych 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

18. Wobec terenu objętego proponowanym zadaniem nie toczy się postępowanie 

�  TAK 

�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

19. Teren objęty proponowanym zadaniem nie jest przeznaczony na inny cel 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

20. Zweryfikowany koszt realizacji zadania nie przekracza kwoty przeznaczonej na Budżet 
Obywatelski. 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

21. Zadanie jest możliwe do zrealizowania w …………. roku. 

�  TAK 
�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

22. Możliwe jest zabezpieczenie w Budżecie Gminy nas lata następne kosztów powstałych  
w wyniku realizacji zadania (także w kontekście przepisów o finansach publicznych) 

�  TAK 

�  NIE (uzasadnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
…………………………………………………… 

         podpis osoby dokonującej oceny 
merytorycznej 

………………………………………………….. 



………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
 
podpisy zespołu dokonującej oceny formalnej 

 

Zatwierdzam 

 

 

…………………………………………………… 
podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 3 
do Uchwały nr ……………………………. 

Burmistrza Prószkowa z dn. 31.05.2019r. 

 
KARTA DO GŁOSOWANIA 

 

Które ze wskazanych poniżej zadań powinno zostać zrealizowane w 
ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Prószków na rok 2019? 

 
Pouczenie:   
• Odpowiedź należy zaznaczyć znakiem X przy wybranej propozycji zadania 

• Nieważność głosu powoduje: 

- nie postawienie lub postawienie znaku X w więcej niż jednym polu; 
- nie wypełnienie wszystkich wymaganych pól ankiety; 
- nieczytelne wypełnienie ankiety; 
- nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

• Swoją opinię przy pomocy ankiety konsultacyjnej można wyrazić tylko jeden raz. 

 
LP. NAZWA ZADANIA  

WRAZ Z LOALIZACJĄ 
ORIENTACYJNY KOSZT WYBÓR* 

/JESTEM ZA/ 
1.    

 
2.    

 
…    

 
*tylko jedno zadanie!!! 

 
Imię i Nazwisko:           
 
Data urodzenia:           
 
Adres zamieszkania:           

Realizując obowiązek wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego jako „RODO”), uprzejmie informujemy, że 
udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzamy zgodnie z określonymi poniżej zasadami: 
 

13. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Prószkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w 
Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków. 

14. W sprawie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem ochrony 
danych na adres e-mail iod@proszkow.pl bądź na adres siedziby Administratora. 

15. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu  
16. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 
• art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; 
• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów.; 
• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań 

przed zawarciem umowy. 
17. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa bądź inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane 
osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Prószkowa, w szczególności w związku ze świadczeniem 
usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych 
oraz pomocy prawnej. 



18. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały 
pozyskane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa. 

19. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne; 
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych; 
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych; 
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

20. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

21. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

22. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel pozyskania 
Pani/Pana danych osobowych związany jest z koniecznością wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku 
prawnego lub z koniecznością wykonania przez Administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania powierzonej mu władzy publicznej. W takim przypadku podanie danych osobowych jest 
obowiązkowe, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu 
prawnego. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku, kiedy przetwarzanie 
danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody. 

23. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
24. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

 
 

 …………………………………………………         
                                                                                            Data i czytelny podpis 

 
Uwaga: 
Kartę do głosowania można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie w przeznaczonej na ten cel 
urnie lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków w wyznaczonym 
terminie konsultacji (decyduje faktyczna data wpływu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4  
Do Uchwały nr …………………………. 

Burmistrza Prószkowa z dn. 31.05.2019r. 

 
Formularz zgłoszenia 



propozycji zadania do zrealizowania w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Prószków na rok 2020  

15. Dane osoby dokonującej zgłoszenia: 

Imię: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……… 

Nazwisko: 
……………………………………………………………………………………….…………………………… 

Data urodzenia: 
……………………………………………………………………………….…………………………… 

Dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail) 
……………………………………………………………………  

16. Nazwa zadania: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

17. Opis zadania (proszę opisać na czym zadanie będzie polegało, jakie są główne jego założenia i 

jakie działania będą podjęte w ramach jego realizacji) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

18. Lokalizacja zadania (proszę opisać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane 

zadanie) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

19. Uzasadnienie (proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie 
rozwiązania proponuje, a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego 
realizacja wpłynie na rozwój gminy i życie mieszkańców). 



……………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

20. Beneficjenci zadania (proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji 

zadania itp.) 

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
21. Szacunkowe koszty zadania (proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz 

ich szacunkowe koszty). 

Składowe części zadania Koszt 

1.  

2.  

3.  

4.  

…  

 
Łącznie:……………………………… zł 

 

 

 

8.  Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe): 

g) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania; 

h) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania; 



i) inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie?  

 
11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do wdrożenia budżetu obywatelskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922-j.t.). Wiem, że 
podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, 
które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Prószków jest Burmistrz Prószkowa. 
 

10. Lista mieszkańców gminy Prószków, popierających propozycję zadania 
do budżetu obywatelskiego (innych niż autorzy zadania). 

Tytuł zadania: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu obywatelskiego, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922-
j.t.). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli 
przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i 
ich poprawiania. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach 
budżetu obywatelskiego na stronie www.bo.proszkow.pl oraz danych osobowych 
przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego w formie papierowej jest 
Burmistrz Prószkowa. 

  

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    



10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 

W przypadku minimalnej wymaganej liczby podpisów zawierającej podpisy złożone 
przez osoby nieuprawnione, zadanie zostaje odrzucone. Lista poparcia nie podlega 
uzupełnieniu. 

 
 
 

 …………………………………………………… 
czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 5 
do Uchwały nr ……………………………. 

Burmistrza Prószkowa z dn. 31.05.2019r. 

 
KARTA DO GŁOSOWANIA 

 

Które ze wskazanych poniżej zadań powinno zostać zrealizowane w 
ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Prószków na rok 2020? 



 
Pouczenie:   
• Odpowiedź należy zaznaczyć znakiem X przy wybranej propozycji zadania 

• Nieważność głosu powoduje: 

- nie postawienie lub postawienie znaku X w więcej niż jednym polu; 
- nie wypełnienie wszystkich wymaganych pól ankiety; 
- nieczytelne wypełnienie ankiety; 
- nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

• Swoją opinię przy pomocy ankiety konsultacyjnej można wyrazić tylko jeden raz. 

 
LP. NAZWA ZADANIA  

WRAZ Z LOALIZACJĄ 
ORIENTACYJNY KOSZT WYBÓR* 

/JESTEM ZA/ 
1.    

 
2.    

 
…    

 
*tylko jedno zadanie!!! 

 
Imię i Nazwisko:           
 
Data urodzenia:           
 
Adres zamieszkania:           

Realizując obowiązek wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego jako „RODO”), uprzejmie informujemy, że 
udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzamy zgodnie z określonymi poniżej zasadami: 
 

25. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Prószkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w 
Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków. 

26. W sprawie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem ochrony 
danych na adres e-mail iod@proszkow.pl bądź na adres siedziby Administratora. 

27. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu  
28. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 
• art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; 
• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów.; 
• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań 

przed zawarciem umowy. 
29. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa bądź inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane 
osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Prószkowa, w szczególności w związku ze świadczeniem 
usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych 
oraz pomocy prawnej. 

30. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały 
pozyskane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa. 

31. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne; 
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych; 
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych; 
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 



32. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

33. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

34. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel pozyskania 
Pani/Pana danych osobowych związany jest z koniecznością wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku 
prawnego lub z koniecznością wykonania przez Administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania powierzonej mu władzy publicznej. W takim przypadku podanie danych osobowych jest 
obowiązkowe, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu 
prawnego. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku, kiedy przetwarzanie 
danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody. 

35. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
36. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

 
 

 …………………………………………………         
                                                                                            Data i czytelny podpis 

 
Uwaga: 
Kartę do głosowania można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie w przeznaczonej na ten cel 
urnie lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków w wyznaczonym 
terminie konsultacji (decyduje faktyczna data wpływu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
Druk nr 62   

Projekt z dnia 23.05.2019 r.  
 
 

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

z dnia                      .2019r. 
 

 

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

   Gminę  Prószków 

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

gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1  w związku z ust.2 

i 3 ustawy z dnia  27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz. U.                             

z 2017r., poz. 2203  z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie  uchwala,  co następuje:  

§ 1 
 

  Uchwała ustala wysokość opłat pobieranych przez publiczne przedszkola,  dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Prószków, za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym  do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, w ramach 

których przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 

 
§ 2 

 
 W publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków zapewnia się                    

5 godzin  bezpłatnego  nauczania, wychowania  i opieki, przez 5 dni w tygodniu                                     

od poniedziałku do piątku.  

§ 3 
 

 1.  Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego   w publicznych 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków  wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą 

godzinę  faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. 

   2. Opłata o której mowa w  ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. 

   3. Opłata, o której mowa w  ust.1, waloryzowana jest na zasadach określonych                     

w art. 52 ust. 4-6 ustawy z dnia  27 października 2017r.  o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz. U. z 2017r. poz. 2203 z późn. zm.).  

§ 4 

Częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1  przysługuje wtedy,   gdy:  

1) więcej niż jedno dziecko z danej rodziny korzysta z wychowania przedszkolnego                         

w przedszkolu i w związku z którym istnieje obowiązek poniesienia w/w opłat - 

wówczas  pobiera się 50% ustalonej opłaty za każde dziecko, lub  



2) rodzina, której dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego  w przedszkolu, 

posiada założoną (ważną) Opolską Kartę Rodziny i Seniora - wówczas pobiera się  

50 % ustalonej opłaty za każde dziecko . 

 

§ 5 

Zwalnia się w całości z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 dzieci niepełnosprawne 

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa                                  

w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U z 2018r., poz. 

996  z późn. zm.)  

§ 6 
 

 Traci moc uchwała Nr  XXXV/313/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia                                                     

26 stycznia 2018 r. w sprawie  ustalenia wysokości opłat za  korzystanie z wychowania 

przedszkolnego  w publicznych przedszkolach  prowadzonych   przez   Gminę Prószków                       

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego  z 2018 r. poz. 345),  oraz uchwała Nr  XXXVIII/351/2018 Rady 

Miejskiej  w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za  korzystanie z wychowania przedszkolnego  w publicznych 

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

poz. 1428). 

§ 7 
 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

 
§ 8 

 
 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia  ogłoszenia                                                           

uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą                                    

od  1 września 2019r.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

            

 

                          Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



UZASADNIENIE 
 

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

   Gminę  Prószków 

 
Projekt niniejszej uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za  korzystanie                       

z  wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach  prowadzonych  przez 
Gminę  Prószków związany jest ze zmianą  zapisów art. 52 ust. 3 ustawy z dnia                                 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203                        

z późn. zm.) , wprowadzonych ustawą   z dnia  22.11.2018r.  w sprawie zmiany ustawy Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2245), a które obowiązywać będą od 1.09.2019r 
 

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych   weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018r. 
 

Zgodnie z art. 13 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-  Prawo oświatowe                     

(Dz. U z 2018 r. poz.996) – przedszkola publiczne zapewniają– bezpłatne nauczanie, 

wychowanie  i opiekę w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego, w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie.  

 

Nowym zapis art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203  z późn. zm ), który wchodzi  w życie                             

1 września 2019r. -  wprowadza zmianę zasad opłat pobieranych od rodziców za pobyt 

dziecka w czasie przekraczającym bezpłatne wychowanie i opiekę (5 godzin dziennie). 

Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za każdą  rozpoczętą godzinę 
faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. 
 

Dotychczasowe  zasady  zwalniania z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego pozostają bez zmian .  

 

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                          Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



                                           
Druk nr 63   

Projekt z dnia 23.05.2019 r. 
 

 
 
 

Uchwała nr .             /2019 
Rady Miejskiej  w Prószkowie 

z dnia                                2019 roku 
 
 

w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania   od obowiązku 
realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych                                            

i opiekuńczych  
 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy                                    
z dnia   26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. 
zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Ustala się zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję 
dyrektora oraz wicedyrektora   w przedszkolu lub szkole, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Prószków. 

2. W zależności od wielkości i typu placówki oraz od warunków pracy  obniża 
się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć do wymiaru określonego w 
poniższej tabeli: 
 

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć 

1. 

Dyrektor przedszkola, liczącego:  
od  1-2  oddziałów  10 
          3  oddziały    8 
          4  oddziały  i więcej    6 

2. 

Dyrektor szkoły  podstawowej , 
zespołu szkolono- przedszkolnego 
liczących: 

 

do 6 oddziałów   4 
od 7 do 8 oddziałów 3 
od 9-10 oddziałów   2 
11 oddziałów i więcej 1   

3. 
Wicedyrektor ( stanowisko 
tworzone dla szkoły liczącej 
powyżej 11 oddziałów) 

9 

 
3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony w § 1 ust. 2 

powyżej, dotyczy także nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze                         
w zastępstwie   nauczycieli, którym powierzono  stanowiska kierownicze,                   



z tym, że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo, do końca  
miesiąca, w którym nauczyciel przestał pełnić zastępstwo. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  
 

§ 3 
 Traci moc : 

1) uchwała  Nr XXXIV/262/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia                   
28 listopada 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
oraz zwalniania niektórych nauczycieli od obowiązku realizacji 
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013r , poz. 2437.), 

2) uchwała  Nr XXXVI/278/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia                   
24 stycznia 2014 r. w sprawie  zmiany uchwały w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania niektórych nauczycieli 
od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2014r , poz. 265), 

§ 4 
 Uchwała  wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia                                      

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od                               
1 września 2019 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

            

 

                          Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



 
U z a s a d n i e n i e 

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie  w sprawie  zasad udzielania                                   
i rozmiaru obniżek oraz zwalniania   od obowiązku realizacji tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych   i opiekuńczych . 

Zgodnie z art. 42 ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela - organ prowadzący szkołę określa zasady i rozmiar obniżek 
dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne 
stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki 
kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze.  

W 2013r. Rada Miejska  w Prószkowie podjęła przedmiotową uchwałę , 
jednakże z uwagi na  coraz większą ilość obowiązków nakładanych na dyrektorów 
jednostek oświatowych (m.in. realizacja ustawa o systemie informacji oświatowej, 
nowe zasady awansu zawodowego, nowe zasady oceny pracy nauczyciela, kontrola 
zarządcza) przygotowano niniejszy projekt uchwały z propozycją obniżenia głównie 
dyrektorom przedszkoli, dotychczasowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć                         
o 2 godziny tygodniowo. 
Proponuje się by nowa, ustalona obniżka godzin obowiązywała od nowego roku 
szkolnego tj. od 1.09.2019r. 
    Stosownie do postanowień art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.                                
o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz.263 z późn. zm.) projekt 
uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe. 
 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest  uzasadnione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

            

 

                          Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



                                           
Druk nr 64   

Projekt z dnia 23.05.2019 r. 

 

 
 
 

UCHWAŁA NR 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 31 maja 2019 r. 
 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r.  
poz. 506) 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 2019, poz. 869), Rada Miejska w Prószkowie uchwala,  
co następuje: 
 

§ 1 
 

W uchwale Nr III/25/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków 
na rok kalendarzowy 2019 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2019 r. poz. 221 z późn. zm.)  wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. dokonuje się zmian w: 
1) planie dochodów, wydatków i przychodów stanowiących załącznik nr 1, 2, 3 do uchwały  
Nr III/25/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków  
na rok kalendarzowy 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,  
2) zestawieniu planowanych kwot dotacji stanowiącym załącznik nr 8 do uchwały  
Nr III/25/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków  
na rok kalendarzowy 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały  

2. dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg zadań stanowiącym załącznik  
nr 9 do uchwały Nr III/25/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 
 

W uchwale Nr III/25/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków 
na rok kalendarzowy 2019 § 4 otrzymuje brzmienie : 
”Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 5.149.402,91zł, który zostanie pokryty  
z przychodów uzyskanych z: 

1) kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł  
2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.149.402,91 zł” 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4 

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

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

Skarbnik Gminy             

Dorota Staniów  

                          Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z  31 maja 2019  r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków 
na  rok kalendarzowy 2019 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 21 grudnia 2018 r. – PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 
2019  

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 969.700,00 zł  
w tym: 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 9.700,00 zł 

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 8.643,00 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 8.643,00 zł 

Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 1.057,00 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 1.057,00 zł 

Dział 855 Rodzina o kwotę 960.000,00 zł 

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 960.000,00 zł 

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  
o kwotę 960.000,00 zł 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 21 grudnia 2018 r. – PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE DZIAŁÓW  
I ROZDZIAŁÓW   

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 350.902,00 zł w tym: 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 13.500,00 zł 

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  o kwotę 13.500,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 13.500,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  13.500,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 280.402,00 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 85.153,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 85.153,00 zł z tego: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 77.713,00 zł 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  7.440,00 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 191.267,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 163.267,00 zł z tego: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 93.362,00 zł 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  69.905,00 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 28.000,00 zł 

Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 3.982,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.982,00 zł z tego: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.072,00 



Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  910,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.000,00 zł 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 20.000,00 zł 

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 37.000,00 zł 

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 37.000,00 zł 

Dotacje na zadania bieżące o kwotę  37.000,00 zł 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 2.566.000,00 zł  
w tym: 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 6.000,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 6.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 6.000,00 zł 

Dział 855 Rodzina o kwotę 2.560.000,00 zł 

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 2.560.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 2.560.000,00 zł 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 1.439.806,00 zł  
w tym: 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 1.425.806,00 zł 

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 290.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 290.000,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1.135.806,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 1.135.806,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 14.000,00 zł 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 14.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 14.000,00 zł 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 21 grudnia 2018 r.– PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY PRÓSZKÓW NA 
ROK 2018 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 507.396,00 zł 

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 507.396,00 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 1 488 000,00 1 330 000,00 0,00 158 000,00 
  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 188 000,00 30 000,00   158 000,00 
  60016 Drogi publiczne gminne 1 206 000,00 1 206 000,00     
  60017 Drogi wewnętrzne 94 000,00 94 000,00     

700   Gospodarka mieszkaniowa 431 400,00 431 400,00 0,00 0,00 



  70005 
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 

431 400,00 431 400,00     

754   
Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 

  75405 Komendy powiatowe Policji 90 000,00 90 000,00     
801   Oświata i wychowanie 35 500,00 35 500,00 0,00 0,00 

  80101 Szkoły podstawowe 35 500,00 35 500,00     
855   Rodzina 2 610 000 2 610 000     

  85505 
Tworzenie i funkcjonowanie 
żłobków 

2 610 000 2 610 000     

900   
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

3 679 061,00 168 000,00 0,00 3 511 061,00 

  90001 
Gospodarka  ściekowa i 
ochrona wód 

8 000,00 8 000,00     

  90005 
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu 

120 000,00 120 000,00     

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 40 000,00 40 000,00   
  
  

  90026 
Pozostałe działania związane z 
gospodarką odpadami 

3 511 061,00     3 511 061,00 

921   
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

3 651 902,00 7 000,00 0,00 
3 644 902,00 

  92109 
Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby 

3 160 000,00     
3 160 000,00 

  92195 Pozostała działalność 491 902,00 7 000,00   484 902,00 
 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 11 985 863,00 4 671 900,00 0,00 7 313 963,00 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 8 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 21 grudnia 2018 r.– ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU 
GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2019 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 
PRÓSZKÓW NA ROK 2019 

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

     
Lp. Dz. Rozdz. podmiot dotowany plan 

DOTACJE  CELOWE 

1 

600 60013 Województwo Opolskie 0,00 

  

  

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego na budowę chodnika w pasie drogowym drogi 
wojewódzkiej  

0,00 

2 

600 60004 Miasto Opole 33.000,00 

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień ( umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

33.000,00 

  
DOTACJE  PODMIOTOWE 

1 

921 92109 OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE 1 256 400,00 

    
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury 1 256 400,00 

RAZEM 1 289 400,00 

 

 



Zał. Nr 2 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z  31 maja 2019  r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków 
na  rok kalendarzowy 2019 
 
 

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ  

na 2019 rok 

Lp. Nazwa zadania - lokalizacja 
Koszt zadania 
pozostały do 

realizacji 
Nakłady w 2019 roku Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ 9 793 000,00 1 488 000,00   

  Dział 600 rozdz. 60013 8 493 000,00 188 000,00   

1 

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

5 498 000,00 148 000,00 kontynuacja 
zadania 

2 

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

2 965 000,00 10 000,00 kontynuacja 
zadania 

3 
Budowa chodnika w pasie drogowym 
drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Złotniki  

30 000,00 30 000,00   

  Dział 600 rozdz. 60016 1 206 000,00 1 206 000,00   

1 
Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. 
Zielonej w miejscowości Prószków 

1 200 000,00 1 200 000,00 kontynuacja 
zadania 

2 
Remont drogi gminnej wraz z remontem 
płyty wspornikowej na przepuście w ciągu 
ul. Wiejskiej w Folwarku 

6 000,00 6 000,00   

  Dział 600 rozdz. 60017 94 000,00 94 000,00   

1 
Przebudowa ulicy Opolskiej w m. Zimnice 
Wielkie- część boczna od drogi 
wojewódzkiej 415 

32 000,00 32 000,00   

2 
Budowa parkingu i chodnika na terenie dz. 
nr 897 

62 000,00 62 000,00   

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 431 400,00 431 400,00   

  Dział 700 rozdz.70005 431 400,00 431 400,00   

1 
Remont budynku położonego w 
Prószkowie, ul. Opolska 10 

400 400,00 400 400,00 kontynuacja 
zadania 

2 
Budowa wiaty w miejscowości Prószków 
na działce nr 1170/7 

31 000,00 31 000,00   

III. 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

90 000,00 90 000,00   

  Dział 754 rozdz.75404 90 000,00 90 000,00   

1 

Dofinansowanie do zakupu dwóch 
radiowozów dla Komendy Miejskiej  Policji 
w Opolu z przeznaczeniem dla Posterunku 
Policji w Prószkowie 

90 000,00 90 000,00 

Wpłaty na 
państwowy 

fundusz celowy 
na 

dofinansowanie 
zadań 

inwestycyjnych 

IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE 35 500,00 35 500,00   



  Dział 801 rozdz. 80101 35 500,00 35 500,00   

1 
Budowa miejsc parkingowych od strony ul. 
Szkolnej i Kościelnej na terenie PSP Ligota 
Prószkowska 

35 500,00 35 500,00 fundusz sołecki 

IV. RODZINA 2 610 000,00 2 610 000,00   
  Dział 855 rozdz.85505 2 610 000,00 2 610 000,00   

1 Budowa żłobka na terenie Prószkowa 2 610 000,00 2 610 000,00 kontynuacja 
zadania 

V. GOSPODARKA KOMUNALNA 3 679 061,00 3 679 061,00   

  Dział 900 rozdz. 90001 8 000,00 8 000,00   

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

4 000,00 4 000,00 kontynuacja 
zadania 

2 
Przebudowa fragmentu sieci kanalizacji 
tłoczonej w miejscowości Prószków na ul. 
Osiedle - dokumentacja techniczna 

4 000,00 4 000,00   

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

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

120 000,00 120 000,00   

  Dział 900 rozdz. 90015 40 000,00 40 000,00   

1 
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy 
Opolskiej w Zimnicach Wielkich 

40 000,00 40 000,00   

  Dział 900 rozdz. 90026 3 511 061,00 3 511 061,00   

1 
Rozbudowa i modernizacja punktu 
selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w Prószkowie 

1 008 801,00 1 008 801,00 kontynuacja 
zadania 

2 Zwiększenie zasięgu systemu selektywnej 
zbiórki odapdów w gminie Prószków 

2 010 814,00 2 010 814,00 kontynuacja 
zadania 

3 
Budowa punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych w Boguszycach w 
gminie Prószków 

491 446,00 491 446,00 kontynuacja 
zadania 

VI. 
KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

3 651 902,00 3 651 902,00   

  Dział 921 rozdz. 92109 3 160 000,00 3 160 000,00   

1 

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

3 160 000,00 3 160 000,00 kontynuacja 
zadania 

  Dział 921 rozdz. 92195 491 902,00 491 902,00   

1 
Zagospodarowanie terenu przy ul. 
Korfantego w Prószkowie 

362 000,00 362 000,00 kontynuacja 
zadania 



2 Budowa wiaty w Górkach 122 902,00 122 902,00 
kontynuacja zadania 
realizacja programu 

EUROREGION 
PRADZIAD 

3 Budowa wiaty w Złotnikach 7 000,00 7 000,00   

  RAZEM 20 290 863,00 11 985 863,00   
 

 

 

 

UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

1. DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 9.700,00  zł  

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2700 o kwotę 8.643,00 zł  

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 2700 o kwotę 1.057,00 zł  

Dofinansowanie z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na realizację polsko – niemieckiego 
projektu polegającego na wymianie młodzieży realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową  
w Prószkowie ( Nr wniosku P-10402-19 ) 

Dz. 852 Rozdz. 85855 § 2690 o kwotę 960.000,00 zł – środki z Funduszu Pracy na realizację zadania wynikającego 
z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2019. 

2. WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 350.902,00  zł  

Dz. 754 Rozdz. 75411 o kwotę 13.500,00 zł na wsparcie finansowe na realizację zadania związanego  
z doposażeniem Centrum Edukacyjnego mieszczącego się przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Opolu. 

Dz. 801 Rozdz. 80101 o kwotę 85.153,00 zł z czego : 

- 77.713,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

- 7.440,00 zł na wydatki statutowe związane z realizacją projektu polegającego na wymianie młodzieży polsko-
niemieckiej 

Dz. 801 Rozdz. 80104 o kwotę 191.267,00 zł z czego : 

- 93.362,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

- 69.905,00 zł na wydatki statutowe związane z bieżącą działalnością przedszkoli  

- 28.000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Dz. 801 Rozdz. 80110 o kwotę 3.982,00 zł z czego : 

- 3.072,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

- 910,00 zł na wydatki statutowe związane z realizacją projektu polegającego na wymianie młodzieży polsko-
niemieckiej 

Dz. 900 Rozdz. 90001 o kwotę 20.000,00 zł na wydatki statutowe związane z realizacją bieżących zadań 
związanych z gospodarką wodno-ściekową 

Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 37.000,00 zł dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie. 

 
3. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 2.566.000,00  zł  

Dz. 600 Rozdz. 60016 o kwotę 6.000,00 zł wprowadza się zadanie pn. „Remont drogi gminnej wraz z remontem 
płyty wspornikowej na przepuście w ciągu ul. Wiejskiej w Folwarku”  

Dz. 855 Rozdz. 85505 o kwotę 2.560.000,00 zł zwiększa się wartość zadania pn. „Budowa żłobka na terenie 
Prószkowa” 

 



4. PRZYCHODÓW o kwotę 507.396,00  zł o nadwyżki z lat ubiegłych. 

 
ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

1. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 1.439.806,00  zł  

Dz. 600 Rozdz. 60013 o kwotę 290.000,00 zł zmniejsza się wartość zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej 
wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe”.  

Dz. 600 Rozdz. 60016 o kwotę 1.135.806,00 zł zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej  
nr 104836 O ul. Zielonej w miejscowości Prószków”. 

Dz. 900 Rozdz. 90001 o kwotę 14.000,00 zł zmniejsza się wartość zadania pn. „ Odwodnienie pasa drogowego  
ul. Szkolnej w Nowej Kuźni w rejonie działek nr 330/1 i 330/2 – dokumentacja techniczna. 
 
Sporządziła: Dorota Staniów   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



                                           
Druk nr 65   

         Projekt z dnia 23.05.2019 r. 

 

 

 

                                                                                             
UCHWAŁA NR  

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 
z dnia 31 maja 2019 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 
2019 r., poz. 506) 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 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
W uchwale Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków dokonuje się następujących zmian w: 
 

1. Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków na lata 2019-2022 wraz z prognozą 
kwoty długu na lata 2019-2022 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/24/2018 Rady 
Miejskiej  
w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 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 III/24/2018 Rady 
Miejskiej  
w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 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.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabele WPF znajdują się w osobnym załączniku 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

Skarbnik Gminy             

Dorota Staniów  

                          Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR  
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 maja 2019 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków 
 
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian: 
W roku 2019 

1) Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1), z tego: dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 
969.700,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 
1.1.5), o kwotę 9.700,00 zł; 

2) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2), o kwotę 1.477.096,00 zł, z tego: wydatki bieżące 
(kolumna 2.1) o kwotę 350.902,00 zł i wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 1.126.194,00 
zł; 

3) Zwiększono przychody budżetu (kolumna 4) z tego: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 
(kolumna 4.1), w tym: na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.1.1) o kwotę 507.396,00 zł; 

 
W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  

• Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) o kwotę 
174.147,00 zł; 

• Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 
11.3) o kwotę 907.781,00 zł, z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 11.781,00 zł i majątkowe 
(kolumna 11.3.2) o kwotę 896.000,00 zł; 

• Zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 1.120.194,00 zł; 
• Zwiększono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) 6.000,00 zł; 

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

• 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 290.000,00 zł; 
w tym: finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.4.1) o 
kwotę 195.382,00 zł; 

• Zmniejszono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, 
projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 
ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (kolumna 12.5), o kwotę 
94.618,00 zł 

 
W roku 2020 

1) Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 2.190.000,00 zł , z tego: dochody 
bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 1.900.000,00 zł, w tym: z podatku od nieruchomości 
(kolumna 1.1.3.1) o kwotę 700.000,00 zł, z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.4), o kwotę 
200.000,00 zł; i dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym z tytułu dotacji oraz środków 
przeznaczonych na inwestycje o kwotę 290.000,00 zł; 

2) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2), o kwotę 2.190.000,00 zł, z tego: wydatki 
bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 50.000,00 zł i wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 
2.140.000,00 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 2.160.196,00 zł, z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 20.196,00 zł i majątkowe 
(kolumna 11.3.2) o kwotę 2.140.000,00 zł; 

• Zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 5.240.052,61 zł; 
• Zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) 200.000,00 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 290.000,00 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 290.000,00 zł; 
w tym: finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.4.1) o 
kwotę 175.516,00 zł; 

• Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu 
lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy 
bez względu na stopień finansowania tymi środkami (kolumna 12.5), o kwotę 114.484,00 zł; 

 
W roku 2021 

1) Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 900.000,00 zł , z tego: dochody 
bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 900.000,00 zł, w tym: z podatku od nieruchomości 
(kolumna 1.1.3.1) o kwotę 700.000,00 zł, z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.4), o kwotę 
200.000,00 zł;  

2) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2), o kwotę 900.000,00 zł, z tego: wydatki 
majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 900.000,00 zł; 

 
W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych: 

• Zwiększono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 900.000,00 zł; 
 
W roku 2022 

1) Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 900.000,00 zł , z tego: dochody bieżące 
(kolumna 1.1) o kwotę 900.000,00 zł, w tym: z podatku od nieruchomości (kolumna 1.1.3.1) o 
kwotę 700.000,00 zł, z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.4), o kwotę 200.000,00 zł;  

2) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2), o kwotę 900.000,00 zł, z tego: wydatki majątkowe 
(kolumna 2.2) o kwotę 900.000,00 zł; 

 
W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych: 

• Zwiększono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 900.000,00 zł; 
 
W wykazie przedsięwzięć do WPF (zał. nr 2): 

• W przedsięwzięciu pn. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ 
DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415 NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE I 
ZIMNICE MAŁE: zmniejszono limit 2019 o kwotę 290.000,00 zł, zwiększono limit 2020 o 
kwotę 290.000,00 zł. 

• W przedsięwzięciu pn. ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO 
UL.SZKOLNEJ W NOWEJ KUŹNI W REJONIE DZIAŁEK NR 330/1 i 330/2 – 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA: zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 14.000,00 
zł; zmniejszono limit 2019 o kwotę 14.000,00 zł; zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 
14.000,00 zł; 

1) Dodano nowe przedsięwzięcia: 

a) PROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE PRÓSZKÓW 
jednostka realizująca : Urząd Miejski w Prószkowie, okres realizacji 2019-2020. Łączne 
nakłady finansowe 31.977,00 zł, Limit 2019 11.781,00 zł, Limit 2020 20.196,00 zł, limit 
zobowiązań 31.977,00 zł; 

b) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104836 O UL.ZIELONEJ W 
MIEJSCOWOŚCI PRÓSZKÓW jednostka realizująca : Urząd Miejski w Prószkowie, okres 
realizacji 2019-2020. Łączne nakłady finansowe 3.050.000,00 zł, Limit 2019 1.200.000,00 zł, 
Limit 2020 1.850.000,00 zł, limit zobowiązań 3.050.000,00 zł; 



                        
Prószków, 23 maja 2019 r.                                                                     
Sporządziła: Ewa Miążek 
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Druk nr 66   

         Projekt z dnia 23.05.2019 r. 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 31 maja 2019 r. 

 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Opola 

 
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w  
Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1 
Udziela się z budżetu Gminy Prószków na 2019 rok dotacji celowej dla Miasta Opola w 
wysokości  do kwoty 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące 00/100) z przeznaczeniem 
na wspólną realizacje zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 

 
§ 2 

 
Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, o której mowa w § 1, oraz przeznaczenie i zasady 
rozliczania środków finansowych określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy 
Gminą Prószków  a Miastem Opole. 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

                          Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



UZASADNIENIE: 

 Gmina Prószków zamierza powierzyć Miastu Opole do realizacji zadanie w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób między Górkami a Opolem. W 
ramach realizacji zadania Gmina zobowiązuje się do ponoszenia kosztów realizacji zadania w formie 
dotacji celowej . Środki na przekazanie dotacji zostały zabezpieczone w budżecie Gminy na 2019 r.  
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Druk nr 67   

         Projekt z dnia 23.05.2019 r.  

 

UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia 31 maja 2019 r. 

   
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej. 
Na podstawie art. 19b pkt.1, 19g, 19h pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 
Straży Pożarnej (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 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 (Dz. U. tj. z 2019 r., poz. 
506) Rada Miejska w  Prószkowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Przekazać na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem 
jest Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, środki finansowe z 
budżetu Gminy Prószków w wysokości do 13.500,00 zł ( słownie: trzynaście tysięcy pięćset 
złotych 00/100),  z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z doposażeniem 
Centrum Edukacyjnego mieszczącego się przy Komendzie 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   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

                          Burmistrz                

                    Krzysztof Cebula  



Uzasadnienie 
 
 
Zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Gminy mogą 
uczestniczyć w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, poprzez 
przekazanie środków finansowych Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej . 
W związku z wnioskiem Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w sprawie 
wsparcia finansowego w kwocie 13.500,00 zł na realizację zadania związanego z doposażeniem 
Centrum Edukacyjnego mieszczącego się przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Opolu, utworzonego w ramach projektu „Bezpieczny Dom” realizowanego w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Ognik”. 
Udzielone wsparcie dla Komendy Miejskiej PSP w Opolu przyczyni się do lepszej edukacji dzieci  
i młodzieży szkolnej, której celem jest przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa pożarowego  
w mieszkaniach.  
 
Sporządził: 
Dorota Staniów 
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RO.0057.4.2019.ORM                                                                Prószków, 23.05.2019 r.  
 
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza za okres od dnia 21.03.2019 r.- 23.05.2019 r. 

 
 

1. W dniu 11.04.2019 r. dokonano przeglądu wykonanego zakresu robót oraz 

przeprowadzono końcowy odbiór robót zadania pn. „Remont budynku położonego w 

Prószkowie, ul. Opolska 10”, wykonanych w ramach umowy nr RG.272.1.2019.KRG  z 

dnia 05.02.2019 r. 

2. W dniu 11.04.2019 r. dokonano przeglądu wykonanego zakresu robót oraz 

przeprowadzono końcowy odbiór robót zadania pn. „Budowę parkingu i chodnika na 

terenie dz. nr 897”, wykonanych w ramach umowy nr RI.7013.3.2.2019.KRI  z dnia 

21.02.2019 r. 

3. Odebrano dokumentację techniczną – projektową dot. zadania pn. „Zwiększenie 

efektywności energetycznej w  budynku Przedszkola Publicznego w Prószkowie w 

zakresie termomodernizacji”. 

4. Odebrano dokumentację techniczną – projektową dot. zadania pn. „Budowy żłobka na 

terenie Prószkowa”. 

5. Odebrano dokumentację techniczną – projektową dot. rozbiórki budynku garażowo-

magazynowego na działce nr 996/13, km 7  w Prószkowie oraz podpisano umowę z 

Wykonawcą na przeprowadzenie robót rozbiórkowych (zgodnie z wyborem 

najkorzystniejszej oferty). 

6. Odebrano dokumentację techniczną – projektową dot. zadania pn. „Remont budynku 

położonego w Prószkowie, ul. Opolska 10” – termomodernizacja ścian zewnętrznych 

budynku, remont elewacji budynku gospodarczego. 

7. W dniu 20 maja 2019 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Opolskiego wniosek o 

dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku 

Przedszkola Publicznego w Prószkowie w zakresie termomodernizacji” w ramach naboru 

do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 

8. W dniu 21 maja 2019 r. podpisano umowę dofinansowania projektu dotyczącego 

przebudowy i remontu ulicy Zielonej w Prószkowie realizowanego w ramach rządowego 

programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.  
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