
RO.0002.11.2019.ORM                                         Prószków, 14.06.2019 r. 
 

 
 
 

Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 
Sala konferencyjna Nadleśnictwa Prószków 

ul.  Opolska 11, 46-060 Prószków  
24 czerwiec 2019 r., godz. 10.00 

 
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Raport o stanie gminy Prószków za rok 2018 i głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania 

Burmistrzowi Prószkowa: 
1) przedstawienie raportu o stanie gminy, 
2) debata nad raportem o stanie gminy, 
3) przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Prószkowa (druk nr 

70). 
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2018: 

1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018, 
2) przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018, 
3) przedstawienie uchwały nr 164/2019  z dnia 15.04.2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 
Prószków za 2018 r., 

4) przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Prószków sporządzonego na dzień 31 grudnia 
2018 r., 

5) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie 
wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2018 i wniosku w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Prószkowa za rok 2018 zawartymi w Uchwale Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Prószkowie nr 1/2019 z dnia 30 maja 2018 r., 

6) przedstawienie uchwały nr 247/2019 r. z dnia 3 czerwca 2019 r. Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w 
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa za rok 2018,  

7) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018.  
5. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Prószków za 2018 rok (druk nr 71), 

2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Prószków 
za 2018 rok (druk nr 72), 

3) rozpatrzenia petycji wniesionej przez Społeczny Komitet Mieszkańców Górek i Opola - 
dzielnica Winów (druk nr 73), 

4) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019 (druk nr 74), 
5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk nr 75), 
6) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Jaśkowicach (druk nr 76), 
7) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji (druk nr 77). 

6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
7. Pisma Prezesa Sądu Okr ęgowego w Opolu: 

           - z dnia 23 maja 2019 r. dot. ustalenia liczby ławników sądowych na kadencję  
          2020 – 2023, 
          - z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na ławników Sądu   



          Okręgowego w Opolu.  
8. Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 maja 2019 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej  
 w Opolu dot. przeprowadzonej kontroli kompleksowej gminy Prószków za rok  

 2017.   
9. Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w roku 2018 petycjach, wniesionych do  
 Rady Miejskiej w Prószkowie, przedkładana zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 11  
 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018, poz. 870). 
10. Dyskusja i wolne wnioski.  
11. Zakończenie obrad.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
Druk nr 70   

Projekt z dnia 14.06.2019 r. 

3. Raport o stanie gminy Prószków za rok 2018 i głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania 
Burmistrzowi Prószkowa: 
1) przedstawienie raportu o stanie gminy, 
 
Raport o stanie gminy znajduje się w osobnym pliku.  
 
2)debata nad raportem o stanie gminy, 
 
 
3)przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Prószkowa (druk nr 70). 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

z dnia .................... 2019 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prószkowa wotum zaufania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a oraz art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy za rok 2018 postanawia się udzielić wotum zaufania 
Burmistrzowi Prószkowa – panu Krzysztofowi Cebuli. 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Marcin Popielski   

                  Zastępca Burmistrza               

                   Janusz Staszowski 



 

 
UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), 
wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie 
działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady 
gminy i budżetu obywatelskiego. 

Burmistrz przedstawił w dniu 31 maja 2019 r. Radzie Miejskiej w Prószkowie raport o stanie gminy. Po 
przeprowadzeniu na sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 24 czerwca 2019 r. debaty nad tym raportem, wraz 
z udziałem mieszkańców, Rada Miejska w Prószkowie, biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz informacje 
uzyskane w jej toku, postanawia udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Prószkowa.  

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Zastępca Burmistrza               

                   Janusz Staszowski 



 

12.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2018: 
 
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018, 

 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 znajduje się w osobnym pliku. 
 
2) przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018, 
 
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 znajduje się w osobnym pliku.  
 
3) przedstawienie uchwały nr 164/2019  z dnia 15.04.2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 
Prószków za 2018 r., 

 



 



 

 
 
 
 
 
4) przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Prószków sporządzonego na dzień 31 grudnia 

2018 r., 
 
 



 

5) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie 
wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2018 i wniosku w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Prószkowa za rok 2018 zawartymi w Uchwale Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Prószkowie nr 1/2019 z dnia 30 maja 2018 r., 
 

Uchwała nr 1/2019 
 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 maja 2019 r. 
w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy Prószków i udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Prószkowa za rok 2018. 
 
 

Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
2019 r., poz. 506) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Prószkowie w osobach: 
 
 

1) Zygmunt Hergesell –  Przewodniczący Komisji 
2) Bernard Mross  –  Członek Komisji 
3) Lidia Piechaczek -  Członkini Komisji  

 
uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
Pozytywnie opiniuje się wykonanie budżetu Gminy Prószków przez Burmistrza Prószkowa za rok 2018. 
Opinia stanowi zał. nr 1 do uchwały.  
 

§ 2 
 

Komisja wnosi do Rady Miejskiej w Prószkowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z 
wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2018. Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium stanowi 
zał. nr 2 do uchwały.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Prószkowie 
 

Zygmunt Hergesell 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zał. nr 1 do Uchwały nr 1/2019 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie z  
dnia 30 maja 2019 r. 
w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy  
Prószków i udzielenia absolutorium  
Burmistrzowi Prószkowa za rok 2018. 

 
O P I N I A  

KOMISJI REWIZYJNEJ O WYKONANIU BUD ŻETU GMINY PRÓSZKÓW  
ZA ROK 2018 

 
     Działając zgodnie z art.18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym      (t.j. Dz. U. 
2019 r., poz. 506), Komisja Rewizyjna w składzie: 

1. Zygmunt Hergesell -  przewodniczący komisji 
2. Bernard Mross  -  członek komisji 
3. Lidia Piechaczek –  członkini komisji 

po rozpatrzeniu:  
1.   sprawozdań finansowych: 
− bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego na dzień 31 grudnia 

2018 r., 
− łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych 

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. , 
− łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat 

samorządowych jednostek budżetowych  sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., 
− łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w 

funduszu samorządowych jednostek budżetowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2018 r. 
− Informacji dodatkowej za rok 2018.  
2. sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2018 wraz z opinią Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z 
wykonania budżetu Gminy Prószków za 2018 r., 

3. informacji o stanie mienia komunalnego gminy Prószków sporządzonego na dzień 31 grudnia 
2018 r., 

 
a także wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Skarbnika Gminy, stwierdziła co następuje: 
 
1. Budżet Gminy Prószków po stronie dochodów i wydatków na 2018 rok został zatwierdzony 

Uchwałą nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. W ciągu 
roku był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza. 

2. Uchwalony przez Radę Miejską w Prószkowie budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku 
przewidywał realizację dochodów w kwocie 34 936 269,73 zł. Dochody wykonano w kwocie 
35 402 791,56 zł, co stanowiło 101,34 % planu. 

3. Uchwalony przez Radę Miejską w Prószkowie plan wydatków budżetowych, po zmianach 
dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 38 877 882,73 zł.  
Wydatki zrealizowano w kwocie 35 913 209,24  zł co stanowi 92,4 % ogółu planu. 

4. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy Prószków kwotę 2 703 180,00 zł. 
Wydatkowano kwotę 2 524 942,11 zł, co stanowi 93,4 % planowanych wydatków na inwestycje w 
roku 2018. 

5. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 36 174 702,73 zł. Zrealizowano wydatki w 
kwocie 33 388 267,13 zł co stanowi 92 % wykonania planu na 2018 rok.  

6. W 2018 roku zaplanowano przychody budżetowe w kwocie 4 141 613,00 zł oraz rozchody 
budżetowe w kwocie 200 000,00 zł. Wykonano przychody w wysokości 5 131 465,08 zł co 
stanowi 123,90 % planu oraz rozchody w kwocie 200 000,00 zł co stanowi 100 % 

7. Realizacja budżetu w roku 2018 zamknęła się deficytem budżetowym w wys. 510 417,68  zł.  



 

8. Łączna kwota długu gminy Prószków na koniec roku 2018 wyniosła 0,00 zł.  
9. Stan pozostałych zobowiązań gminy na koniec 2018 r. wyniósł 1 183 237,30 zł  
10. Ze środków budżetu Gminy Prószków w roku 2018 spłacono raty zaciągniętych kredytów i 

pożyczek wraz z odsetkami w kwocie  200 000,00 zł. 
11. Na koniec roku 2018 zrealizowane dochody bieżące przewyższyły wykonane wydatki bieżące 

budżetu, co oznacza, że art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jest spełniony.  
12. Gmina Prószków na dzień 31 grudnia 2018 r. nie posiadała zobowiązań  wymagalnych. 
13. Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej wyniosły łącznie 1 934 756,41 zł, skutki udzielonych ulg i 
zwolnień wyniosły łącznie 5073,00 zł, skutki decyzji umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 
łącznie 12 947,00 zł, a skutki decyzji rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności 
wyniosły łącznie 0,00 zł.  

14. Powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 225,2507 ha. Wartość mienia 
komunalnego gminy przedstawia się następująco: 

1) wartość środków trwałych, pozostałych środków trwałych ogółem na koniec roku 2018 
wyniosła brutto: 98 664 316,04 zł, co stanowiło zmniejszenie w stosunku do początku roku 
2018 w wysokości 2 286 755,99 zł, 

2) wartości niematerialne i prawne wyniosły ogółem na koniec roku 2018 brutto: 334 829,83 zł, 
co stanowiło zmniejszenie w stosunku do początku roku 2018 w wysokości 4 643,02 zł, 

15. Na podstawie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego: 
1) suma aktywów na początku roku 2018 r. wyniosła 5 826 389,82 zł, na dzień 31 grudnia 2018 

r. wyniosła  5 309 642,19 zł, 
2) suma pasywów na początku roku 2018 r. wyniosła 5 826 389,82 zł, na dzień 31 grudnia 2018 

r. wyniosła 5 309 642,19 zł, 
3) zobowiązania finansowe gminy na koniec roku 2018 wyniosły 0,00 zł  
4) wynik wykonania budżetu na koniec roku 2018 r. wyniósł 510 417,68 zł – deficyt. 

16. Zgodnie z przedstawionym łącznym bilansem obejmującym dane wynikające z bilansów 
samorządowych jednostek budżetowych: 

1) suma aktywów na początek roku 2018 wyniosła 63 247 579,41 zł, a na dzień 31 grudnia 
2018 r. wyniosła 59 334 358,71 zł, 

2) suma pasywów na początek roku wyniosła 63 247 579,41 zł, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 
59 334 358,71 zł, 

3) wynik finansowy netto na początku roku 2018 wynosił 1 133 007,20 zł natomiast na 
koniec roku 2018 wyniósł 442 758,60 zł. 

17. Przedstawiony łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i 
strat samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazał 
zysk netto w wysokości 442 758,60 zł.  

18. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu 
samorządowych jednostek budżetowych wykazuje spadek wartości funduszu w stosunku do roku 
2017, z kwoty 60 606 493,99 zł do kwoty 57 204 846,72 zł. 

19. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu gminy Prószków za rok 2018. 

20. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy spełnia wymóg określony w art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy 
o finansach publicznych, tj. zostało opracowane w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale 
budżetowej. 

21. Realizacja budżetu gminy na koniec 2018 r. zamknęła się deficytem budżetowym w wysokości 
510 417,68 zł. 

22. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Prószkowie stwierdza, że przedłożone przez Burmistrza 
sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informacja o stanie mienia 
gminy Prószków zostały sporządzone rzetelnie, dostarczając niezbędnych danych do analizy.  

23. Burmistrz Prószkowa realizował budżet zgodnie z założeniami.  



 

24. Burmistrz, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, 
legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. 

25. W ocenie Komisji, realizacja budżetu Gminy Prószków w roku 2018 potwierdza stabilność 
finansów Gminy oraz daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy za 
2018 rok i wystąpienia do Rady Miejskiej w Prószkowie z wnioskiem o udzielenie absolutorium 
dla Burmistrza – Pana Krzysztofa Cebuli z tytułu wykonania budżetu gminy Prószków w roku 
2018.  

  Prószków, dn. 30.05.2019 r. 
 
 

1. Zygmunt Hergesell - Przewodniczący Komisji……………………….. 
2. Bernard Mross  -  Członek Komisji……………………………..…….. 
3. Lidia Piechaczek - Członkini Komisji……………………………….... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Zał. nr 2 do Uchwały nr 1/2019 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie z  
dnia 30 maja 2019 r. 
w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy  
Prószków i udzielenia absolutorium  
Burmistrzowi Prószkowa za rok 2018. 
 

                 Prószków, 30.05.2019 r. 
 

 
 
 
                                               RADA MIEJSKA 

W PRÓSZKOWIE 
 
     
 

W N I O S E K 
 
 

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem Burmistrza Prószkowa z 

wykonania budżetu Gminy za 2018 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o tym 

sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia gminy Prószków sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 

r., Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Prószkowie, działając na podstawie art.18 a ust. 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506) pozytywnie zaopiniowała 

wykonanie budżetu Gminy Prószków za 2018 r. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna wnioskuje o 

udzielenie Burmistrzowi Prószkowa – Panu Krzysztofowi Cebuli absolutorium za 2018 r. 

  Komisja Rewizyjna w składzie: 

                                     1.Zygmunt Hergesell – Przewodniczący Komisji 

    2. Bernard Mross - Członek Komisji 

    3. Lidia Piechaczek – Członkini Komisji 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) przedstawienie uchwały nr 247/2019 r. z dnia 3 czerwca 2019 r. Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w 
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa za rok 2018,  



 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

                                           
Druk nr 71   

Projekt z dnia 14.06.2019 r. 

7) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018.  
 
 
 
 
5.Przyjęcie uchwał w sprawach: 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

z dnia .................... 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Prószków za 2018 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 
Rada Miejska w Prószkowie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Prószków za 2018 rok, u c h w a l a, co następuje: 

§ 1.  

Zatwierdza się: 

1. Sprawozdanie finansowe Gminy Prószków za 2018 rok, 

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2018 rok. 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Uzasadnienie 

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu 
terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do 30 czerwca roku następującego po 
roku budżetowym. 

 

    Radca prawny 

  Marcin Popielski   

                  Zastępca Burmistrza               

                   Janusz Staszowski 

                    Zastępca Burmistrza               

                   Janusz Staszowski 



 

                                           
Druk nr 72   

Projekt z dnia 14.06.2019 r. 

 
 
 
 
 
 
 

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

z dnia .................... 2019 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Prószków 
za 2018 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 
Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Po zapoznaniu się z: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2018; 

2) sprawozdaniem finansowym Gminy Prószków za rok 2018; 

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Prószków za 
rok 2018, zawartą w uchwale Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 164/2019 
z dnia 15 kwietnia 2019 r.; 

4) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Prószków sporządzoną na dzień 31 grudnia 2018 r.; 

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wydania opinii o wykonaniu 
budżetu Gminy za 2018 r. i wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa za rok 
2018 r. zawartymi w Uchwale Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie nr 1/2019 z dnia 30 maja 
2019 r.; 

6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 
2018 r. zawartą w Uchwale Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 247/2019 
z dnia 3 czerwca 2019 r., 

udziela się absolutorium Burmistrzowi Prószkowa Panu Krzysztofowi Cebuli z tytułu wykonania budżetu Gminy 
Prószków za rok 2018. 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Marcin Popielski   

                  Zastępca Burmistrza               

                   Janusz Staszowski 



 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie później niż do 
30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za rok poprzedni wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, sprawozdaniem 
finansowym za rok poprzedni, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz 
stanowiskiem komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok poprzedni. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

                  Zastępca Burmistrza               

                   Janusz Staszowski 



 

                                           
Druk nr 73   

Projekt z dnia 14.06.2019 r. 

 
 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE  

z dnia .................... 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Społeczny Komitet Mieszkańców Górek i Opola - dzielnica 
Winów 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) w związku 
z 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) Rada 
Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Rada Miejska w Prószkowie, po rozpatrzeniu petycji z dnia 21 marca 2019 r. wniesionej przez Społeczny 
Komitet Mieszkańców Górek i Opola - dzielnica Winów - rozpatruje wymienioną petycję jako częściowo 
uzasadnioną. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Prószkowie oraz Burmistrzowi 
Prószkowa. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Radca prawny 

  Marcin Popielski   

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

Załącznik do uchwały Nr 

.................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia....................2019 r. 

Uzasadnienie 

W nawiązaniu do petycji wniesionej przez Społeczny Komitet Mieszkańców Górek i Opola 
dotyczącej reaktywacji pracy Fermy Kurzej mieszczącej się w miejscowości Górki ul. Szeroka 
40 oraz dalszej jej rozbudowy oraz stosownie do treści paragrafu 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuję, że tut. organ rozpatrzył przedmiotową 
petycję jako częściowo uzasadnioną. 

Odnosząc się do postawionych w petycji pytań należy podnieść co następuje: 

Ad.1. W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2018 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2018) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w kierunku wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla wskazanego w petycji przedsięwzięcia. 

Ad.2. Na chwilę obecną tut. organ nie określił terminu przystąpienia do procedury zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Górki dla wskazanych 
działek, wynikającej z art. art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945 z późń. zm.). 

Ad.3. Gmina Prószków zwróci się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli, wskazanej w petycji 
instalacji, w zakresie ochrony środowiska do organu uprawnionego tj. Starosty Opolskiego. 

 Odnosząc się natomiast do zawartego w petycji apelu o uniemożliwienie dalszej rozbudowy 
istniejącej już fermy kurzej zlokalizowanej na działkach nr: 40, 42 oraz 180/41 podkreślić należy, 
że przedmiotowy postulat został zrealizowany w drodze uchwały Rady Miejskiej nr IX/58/2019 
z dnia 27.05.2019 r. w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Prószków, gdzie uwzględniając zapisy uwag wniesionych do projektu 
Studium nastąpiła zmiana przeznaczenia działek usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
przywołanej lokalizacji na tereny rolnicze bez możliwości zabudowy jakimikolwiek obiektami, 
wykluczając tym samym możliwość rozbudowy przedmiotowej fermy. Ponadto odnosząc się do 
zawartych w petycji postulatów należy wskazać, że zgodnie z art. art. 17 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski dotyczące zmian w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru określonego w petycji należy składać po 
przystąpieniu tut. organu do procedury jego przyjęcia i wyłożeniu projektu takiego planu do 
publicznego wglądu. 

 Jednocześnie wskazać należy, że w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202)  organem architektoniczno – budowlanym właściwym 
w sprawach dotyczących budowy, przebudowy oraz rozbudowy obiektów budowlanych takich jak 
wskazana w petycji „Ferma Kurza” i zlokalizowanych na terenie gminy Prószków jest Starosta 
Opolski. 

 Odnosząc się do zapisów petycji należy podkreślić pełne zrozumienie dla podniesionych 
w niej argumentów, w tym w szczególności uciążliwości związanych z funkcjonowaniem fermy 
kurzej zlokalizowanej w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych. Wskazać również należy, że dobro 
wszystkich mieszkańców gminy jest celem nadrzędnym naszego samorządu i każda decyzja 
podejmowana na szczeblu gminnym poprzedzona jest wnikliw ą analizą i rozważeniem wszystkich 
dopuszczonych prawem rozwiązań i ich następstw. Gmina Prószków w ramach swojej działalności 
musi rozpatrywać racje wszystkich mieszkańców, w tym również tych prowadzących produkcję 



 

rolniczą, która stanowi dominującą działalność na obszarze Gminy i stanowi jeden z ważnych 
czynników jej rozwoju. 

 Uwzględnić należy również fakt, że znajdująca się na obszarze Górek ferma jest obiektem 
funkcjonującym w dotychczasowym zakresie od wielu lat. Ponadto działalność fermy jest na 
bieżąco monitorowana przez uprawnione do tego instytucje (t.j. Powiatowy Inspektorat Ochrony 
Środowiska, Powiatowa Inspekcja Weterynarii, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i in.). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

                         Burmistrz 

                  Krzysztof Cebula 



 

                                           
Druk nr 74   

Projekt z dnia 12.06.2019 r.  
 
 

UCHWAŁA NR 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 24 czerwca 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 wydatków i przychodów stanowiących załącznik nr 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 
 

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 2.000.000,00 zł  
2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.149.402,91 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  24 czerwiec 2019  r. w sprawie zmian budżetu Gminy 
Prószków na  rok kalendarzowy 2019 
 
 
 

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 64.000,00 zł w tym: 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 59.000,00 zł 

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 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 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne  o kwotę 4.000,00 zł 

Dotacje na zadania bieżące o kwotę  4.000,00 zł 

Rozdział 75495 Pozostała działalność  o kwotę 35.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 35.000,00 zł 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  35.000,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5.000,00 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność  o kwotę 5.000,00 zł 

Dotacje na zadania bieżące o kwotę  5.000,00 zł 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 64.000,00 zł w tym: 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 30.000,00 zł 

Rozdział 01008 Melioracje wodne  o kwotę 30.000,00 zł 

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 30.000,00 zł 

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

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

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

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 80.000,00 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  o kwotę 80.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 80.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  80.000,00 zł 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.000,00 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże Pożarne  o kwotę 4.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  4.000,00 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 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 1.000.000,00 zł 



 

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.000.000,00 zł 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 1.000.000,00 zł 

§ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 1.000.000,00 zł 

 

 
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 spoza sektora finansów publicznych 
lp Dz. Rozdz. przeznaczenie dotacji plan 

DOTACJE  PODMIOTOWE 

1 801 80104 
Dotacja podmiotowa na realizację zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego  

150 000,00 

DOTACJE  CELOWE 

1 851 85117 
Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie świadczenia usług z 
opieki społecznej 

180 000,00 

2 852 85295 
Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie integracji społecznej, 
zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i niekorzystnym formą 
spędzania czasu wolnego 

18 000,00 

3 855 85505 
Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 

108 000,00 

4 921 
 

92120 
 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac 
remontowych i konserwatorskich  

10.000,00 

5 926 92605 
Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i 
sportu 

200 000,00 

6 754 75412 
Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej  

4.000,00 

7 921 92195 
Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie podtrzymywania i 
upowszechniania tradycji narodowej 

5.000,00 

RAZEM 675 000,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

1. WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 64.000,00  zł  

Dz. 754 Rozdz. 75404 o kwotę 20.000,00 zł na wsparcie finansowe na realizację zadania związanego  
z modernizacją Miejskiego Centrum Kierowania. 

Dz. 754 Rozdz. 75412 o kwotę 4.000,00 zł – dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśkowicach na prace 
remontowe w remizie strażackiej. 

Dz. 754 Rozdz. 75495 o kwotę 35.000,00 zł  na zadania związane z konserwacją i przeglądem infrastruktury 
przeciwpożarowej 

Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 5.000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań organizacji pozarządowych  
w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

 

2. PRZYCHODÓW o kwotę 1.000.000,00  zł o przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku 

krajowym. 

 
ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

1. WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 64.000,00  zł  

Dz. 010 Rozdz. 01008 o kwotę 30.000,00 zł – zmniejszenie na wydatkach statutowych 

Dz. 750 Rozdz. 75023 o kwotę 30.000,00 zł – zmniejszenie na wydatkach statutowych 

Dz. 754 Rozdz. 75412 o kwotę 4.000,00 zł – zmniejszenie na wydatkach statutowych 

2. PRZYCHODÓW o kwotę 1.000.000,00  zł o nadwyżki z lat ubiegłych 

 

 
Sporządziła: Dorota Staniów           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                           
Druk nr 75   

Projekt z dnia 13.06.2019 r. 
 
 
 
 

UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

 z dnia 24 czerwca 2019 r. 
 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
( T. j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 506), oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych ( T. j. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co 
następuje:  

 
§ 1 

1. Zaciąga się kredyt długoterminowy do kwoty 2.000.000,00 zł ( słownie: dwa miliony złotych 
00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Prószków, w związku  
z realizacją inwestycji: 
1)  „Zwi ększenie efektywności energetycznej w budynku OKIS w Prószkowie w zakresie 

termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy” do kwoty 1.500.000,00 zł 
2) „ Budowa żłobka na terenie Prószkowa” do kwoty 500.000,00 zł 

2. Szczegółowe warunki zaciągniętego zobowiązania będą ustalone w umowie zawartej między 
Gminą Prószków a kredytodawcą.  

§ 2 
Spłata kredytu nastąpi w okresie 3 lat, począwszy od roku 2020.  

 
§ 3 

Na spłatę rat kapitałowych i odsetek w latach spłaty kredytu określonych w § 2 należy zabezpieczyć 
środki w budżecie Gminy Prószków, pochodzące z dochodów własnych gminy z tytułu udziałów  
w podatku od osób fizycznych. 

§ 4 
Tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu Gmina Prószków wystawi weksel „in blanco”. 

 
§ 5 

Upoważnia się Burmistrza Prószkowa do zawarcia umowy o udzielenie kredytu, wystawienia weksla 
„in blanco”, o którym mowa w § 4 na kwotę kredytu nie wyższą niż 2.000.000,00 zł powiększoną  
o należne odsetki i prowizję wraz z deklaracją wekslową określającą warunki jego wypełnienia. 

 
§ 6 

Zobowiązanie wynikające z wypełnionego weksla spłacone zostanie z dochodów własnych Gminy 
Prószków z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 
§ 7 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Prószków. 
 

§ 8 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

 
§ 9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 



 

 

 
 

UZASADNIENIE: 
 
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2.000.000,00 zł związane jest z pokryciem 
planowanego deficytu budżetowego Gminy Prószków, z przeznaczeniem na dofinansowanie 
inwestycji: 

1) „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKIS w Prószkowie w zakresie 

termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy” do kwoty 1.500.000,00 zł 

2) „ Budowa żłobka na terenie Prószkowa” do kwoty 500.000,00 zł 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Radca prawny 

  Marcin Popielski   

Skarbnik Gminy  

Dorota Staniów 

       Burmistrz 

Krzysztof Cebula  

     

 

Skarbnik Gminy  

Dorota Staniów 

       Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

                                           
Druk nr 76   

Projekt z dnia 12.06.2019 r. 

 
 
 
 

UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

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

Pożarnej w Jaśkowicach 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( T. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) oraz art. 32 ust. 2 i 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
o ochronie przeciwpożarowej (T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.), Rada Miejska w Prószkowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1 
 

Udziela się z budżetu Gminy Prószków dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Jaśkowicach do wysokości 4.000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem na 
dofinansowanie prac remontowych w pomieszczeniu remizy strażackiej. 
 

§ 2 
 

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą 
Prószów a Ochotniczą Strażą Pożarną w Jaśkowicach. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Radca prawny 

  Marcin Popielski   

Skarbnik Gminy  

Dorota Staniów 

       Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

Uzasadnienie 
 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnych do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb 
zbiorowych wspólnoty m.in. dotyczącej ochrony przeciwpożarowej. 
Zadanie to może być finansowanie bezpośrednio z budżetu gminy lub poprzez przekazanie 
Ochotniczym Strażom Pożarnym środków pieniężnych w formie dotacji. 
OPS w Jaśkowicach wystąpiło do Burmistrza Prószkowa z prośbą o przyznanie dotacji  
z budżetu Gminy Prószków w wysokości 4.000,00 zł na prace remontowe w pomieszczeniu remizy 
strażackiej znajdującej się w Jaśkowicach.  
OSP wystąpiło w 2019 r. o dotację z MSWiA na przeprowadzenie prac remontowych w remizie, 
dotacja z Gminy Prószków będzie stanowić uzupełnienie wkładu własnego do zadania. 
 
Sporządził: 
Dorota Staniów 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Skarbnik Gminy  

Dorota Staniów 

       Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

                                           
Druk nr 77   

Projekt z dnia 12.06.2019 r.  

 

 

UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

   
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. 

 
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 161 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 Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, środki 
finansowe z budżetu Gminy Prószków w wysokości do 20.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy 
złotych 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji Miejskiego Stanowiska 
Kierowania. 

§ 2 
 

Warunki przekazania i rozliczenia środków, o których mowa w § 1 zostaną określone w umowie 
zawartej pomiędzy Gminą Prószków a Komendantem Wojewódzkiej Policji 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  


