
 

 

 

 

 

 

RO.0002.14.2019.ORM                                                   Prószków, 19.09.2019 r. 

 

Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 

Sala konferencyjna Nadleśnictwa Prószków  

ul. Opolska 11 

27 wrzesień 2019 r., godz. 8.00 

 
1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2.  Przedstawienie porządku obrad. 

3.  Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany Uchwały nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w 

sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków (druk nr 

89),  

2) zmiany uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

na rok budżetowy 2019 (druk nr 90), 

3) powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych 

(druk nr 91), 

4) utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Prószków pod nazwą Publiczny Żłobek w 

Prószkowie i nadania jej statutu (druk nr 92), 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy Prószków (druk nr 93), 

6) ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia 

opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Prószkowie 

(druk nr 94), 

7) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z 

terenu gminy Prószków za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę (druk nr 95), 

8) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019 (druk nr 96), 

9) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków (druk nr 97), 

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

Chrząszczycach (druk nr 98). 

4.   Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 

5.   Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury 

za I półrocze 2019 r.  

6.   Uchwała nr 362/2019 z dnia 12 września 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I         

półrocze 2019 r.   

7.   Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 11.09.2019 r. w sprawie przekazania do WSA Opolu 

skargi na uchwałę nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w 

sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu 

Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019 oraz określenia wymagań, jakie powinien 

spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019. 

8.   Dyskusja i wolne wnioski. 

9.   Zakończenie obrad.  



 

 

 

 

 

 

                                                                Druk nr 89    

Projekt z dnia 19.09.2019 r. 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR ……………/…………../2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia …. września 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. 

w sprawie  

przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada Miejska w Prószkowie uchwała co następuje: 

§ 1 Uchwalę nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie 

przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków zmienia się w ten sposób, 

że skreśla się dotychczasową treść załącznika do uchwały i nadaje mu brzmienie jak w załączniku do 

niniejszej uchwały. 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Dnia 10.07.2019 roku podpisano umowę z Centrum Badań i Innowacji „Pro-Akademia” na aktualizację 

planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Prószków w zakresie załącznika nr 2 poprzez dodanie 

obiektów: budynku komunalnego Prószków ul. Korfantego 1, budynku Świetlicy Wiejskiej w Górkach ul. 

Szkolna 2, budynku komunalnego Zimnice Małe ul. Szkolna 13, a także w zakresie „Budowy trasy 

rowerowych” poprzez dodanie tras dla rowerów na odcinku między miejscowościami Ligota Prószkowska 

ul. Aleja 4 i Przysiecz ul. Opolska 29. Następnie w dniu 31.07.2019 roku wystąpiono z wnioskiem do 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Opolu oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Opolu o uzgodnienie możliwości odstąpienia od strategicznej oceny dla aktualizacji planu 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

 

 

 

 

 

gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Prószków. W dniu 07.08.2019 roku Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny  

w Opolu, przesłał w/w wniosek według właściwości do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Opolu. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu dnia 22.08.2019 pismem nr WOOŚ.411.4.24.2019.MO 

stwierdziła brak przesłanek do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

aktualizacji dokumentu pn: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków”. 

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem nr NZ.9022.1.121.20019.AW z dnia 

30.08.2019 roku pozytywnie zaopiniował odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Prószków”. 

W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie powyższej uchwały. 

 

 

Załącznik do uchwały znajduje się w osobnym pliku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

 

 

 

 

 

                                                                Druk nr 90    

Projekt z dnia 17.09.2019 r. 

 

 

Uchwała  nr …………………./2019      
Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia   września  2019 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie  planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019. 

 
Na podstawie art. 70a ust.1  w związku z art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia                       

1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j Dz. U. z 2018r. poz. 967 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. 
zm.) oraz § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  18 stycznia 2019 r.                       
w sprawie  dofinansowania  doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r.,                         
poz. 136),  Rada Miejska   w Prószkowie uchwala,  co następuje: 

 
§ 1 

W planie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy                         
2019, stanowiący załącznik do uchwały Nr V/42/2019 Rady Miejskiej  w Prószkowie                                        
z  dnia  1 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na rok budżetowy 2019, zmieniony uchwałą  nr XIII/80/2019 Rady Miejskiej                              
w Prószkowie z dnia 30.08.2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019,  pkt 3 
otrzymuje brzmienie: 
 
„3. Uwzględniając wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli w 2019 roku dofinansowuje się                   
następujące specjalności i  formy doskonalenia nauczycieli  prowadzonych przez uczelnie: 

1) bibliotekoznawstwo - studia podyplomowe ( zaoczne), 

2) surdopedagogika - studia podyplomowe ( zaoczne), 

3) doradztwo  zawodowe  - studia podyplomowe ( zaoczne), 

4) edukacja dla  bezpieczeństwa - studia podyplomowe ( zaoczne), 

5) wiedza o społeczeństwie - studia podyplomowe ( zaoczne), 

6) geografia - studia podyplomowe ( zaoczne), 

7) metodyka nauczania języka  angielskiego - kurs kwalifikacyjny, 

8) nauczanie religii w przedszkolu – kurs kwalifikacyjny, 

9) pedagogika specjalna - studia podyplomowe 

10) wychowanie do życia w rodzinie – studia podyplomowe 

11)  metodyka nauczania języka angielskiego we wczesnym etapie nauczania – kurs 

kwalifikacyjny 

§ 2 



 

 

 

 

 

 

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa  
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     
 

 
 
 
 
 
 

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

do uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli  

na rok budżetowy 2019. 
 

Zgodnie z  zapisem art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, w budżetach organów  
prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli,.  

Od 1 stycznia 2019r. sposób podziału  wyodrębnionych środków określa  
rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. (Dz.U. z 2019 r poz.136). 

 
 Zgodnie w/w rozporządzeniem organ prowadzący szkoły biorąc pod uwagę wnioski 

dyrektorów szkół ustala plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego na dany rok 
budżetowy, który uwzględnia plany szkolne w tym zakresie oraz  corocznie ustala                               
w porozumieniu z dyrektorami szkół   maksymalną kwotę dofinansowania opłat  oraz 
specjalności  i formy  kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie na które 
dofinansowanie jest udzielane. 
 

Na  uzasadniony wniosek Dyrektorów PSP w Prószkowie oraz PSP w Zimnicach 

Wielkich  dokonano zmiany uchwały Nr V/42/2019r  Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 1 

marca 2019r.  w sprawie    w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na rok budżetowy 2019    poprzez   dodanie w pkt 3  załącznika do uchwały                               

(tj.  w wykazie specjalności     i  form doskonalenia nauczycieli  prowadzonych przez uczelnie) 

pkt 10. „ wychowanie do życia w rodzinie  – (studia podyplomowe)”, 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

 

 

 

 

 

pkt 11 „metodyka nauczania języka angielskiego we wczesnym etapie nauczania – kurs 

kwalifikacyjny” 

 
Zaproponowana zmiana  uchwały nie powoduje zwiększenia planu finansowego 

szkoły. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

 

 

 

 

 

                                                                Druk nr 91    

Projekt z dnia 17.09.2019 r. 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych 

Na podstawie 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 i 1309), art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się zespół w składzie: 

1) Edyta Gogol - Fuhl - przewodniczący zespołu; 

2) Adam Wrześniewski - zastępca przewodniczącego zespołu; 

3) Justyna Sobala - członek zespołu. 

2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej 

w Prószkowie, przed przystąpieniem do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 

2023 r., opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów 

określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

3. Obsługę techniczną i administracyjną zespołu zapewnia Burmistrz Prószkowa. 

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie. 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) przed przystąpieniem do wyborów ławników 

rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji Rady swoją opinię o zgłoszonych 

kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. 

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których 

obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym. 

Wybór ławników odbywa się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym 

upływa kadencja dotychczasowych ławników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

 

 

 

 

 

                                                                Druk nr 92    

Projekt z dnia 09.09.2019 r.  

 

 

UCHWAŁA NR …………. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

 

z dnia ….. września 2019 r. 

 
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Prószków pod nazwą                              

Publiczny Żłobek w Prószkowie i nadania jej statutu 
 

 

        Na podstawie art.9 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz.U.2019 r., poz.506 z późn.zm.), w związku z art.8 ust.1 pkt 1, ust.2 oraz art.11 

ust.1,ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. 2019, poz.409 

z późn.zm.) oraz art.11 ust.2 i art.12 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U.2019, poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Tworzy się z dniem 1 listopada 2019 r. jednostkę organizacyjną Gminy Prószków o nazwie Publiczny 

Żłobek w Prószkowie z siedzibą w Prószkowie, przy ul. Daszyńskiego 1 G, zwaną dalej „Żłobkiem”.  

 

 

§ 2. 

 

Ustala się statut żłobka w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.  

 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Załącznik do Uchwały Nr .….                   

                                                                                                                 Rady Miejskiej w Prószkowie 

                                                                                                            z dnia 27 września 2019 r.              

 

 

 

STATUT PUBLICZNEGO ŻŁOBKA W PRÓSZKOWIE 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Publiczny Żłobek w Prószkowie, zwany dalej „Żłobkiem”, jest żłobkiem                             

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

(Dz.U. 2019, poz. 409 z późn.zm.). 

§ 2. Obszarem działania Żłobka jest Gmina Prószków, zaś siedziba Żłobka mieści się                

w Prószkowie, przy ul. Daszyńskiego 1 G.      

§ 3. Żłobek używa na tablicach urzędowych, wywieszkach, pieczęciach, formularzach, 

ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy: Publiczny Żłobek w Prószkowie. 

§  4.  Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Prószków.  

§ 5. Żłobek świadczy usługi na rzecz dzieci mieszkańców Gminy Prószków,                                            

a w przypadku wolnych miejsc może świadczyć usługi na rzecz innych dzieci.  

 

 

Rozdział 2. 

Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji 

 

§ 6. 1.Celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, 

wychowawczej oraz edukacyjnej, wspomagającej wyrównywanie szans rozwoju dzieci,                   

z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości oraz potrzeb.  

2.  Do zadań Żłobka należy w szczególności: 

1) zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa;  

2) zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem 

indywidualnych zaleceń lekarskich; 

3) rozwijanie samodzielności dziecka i wyrabianie nawyków higieny osobistej; 

4) kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania w grupie i uczenie ich 

właściwych zachowań społecznych; 

5) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku 

dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju 

niepełnosprawności; 

6) współpracowanie z instytucjami świadczącymi specjalistyczną pomoc,                         

w szczególności w przypadku indywidualnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych             

z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności; 

7) współpracowanie z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, w szczególności 

poprzez prowadzenie konsultacji, warsztatów oraz udzielanie porad w zakresie 

rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem. 



 

 

 

 

 

 

3. Realizacja celów i zadań Żłobka odbywa się w szczególności przy uwzględnieniu 

następujących wymogów: 

1) w czasie pobytu dzieci w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza jego obiektem, opiekę 

sprawuje fachowy personel zatrudniony w Żłobku, zgodnie z kwalifikacjami 

określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 

lat 3; 

2) opiekun prowadzący zajęcia w Żłobku współpracuje z rodzicami dzieci 

uczęszczającymi do Żłobka, w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji                    

i udzielanie porad; 

3) wyposażenie Żłobka dostosowane jest do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci; 

4) w Żłobku obowiązuje rozkład dnia zapewniający dzieciom właściwe proporcje 

czasu związanego z wysiłkiem fizycznym, umysłowym i odpoczynkiem.  

4. Rodzice mają prawo uczestniczyć w tzw. zajęciach „otwartych” prowadzonych                  

w Żłobku, w terminach określonych przez dyrektora Żłobka. 

5.  Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach podczas tzw. „Dni Otwartych” w Żłobku, 

które są organizowane w okresie wakacyjnym, w terminie wyznaczonym przez dyrektora 

Żłobka. 

 

 

   Rozdział 3. 

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka 

 

§ 7. 1.  Przyjęcia dziecka do Żłobka dokonuje Dyrektor Żłobka. 

2. Przyjęcia dzieci do Żłobka odbywają się w miarę posiadania wolnych miejsc przez 

cały rok kalendarzowy.  

3. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego 

karty zgłoszenia dziecka do Żłobka. 

4. Z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do Żłobka zawiera się umowy                     

w sprawie korzystania z usług Żłobka oraz odpłatności za te usługi. 

5.  Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci: 

1) rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym; 

2) z orzeczeniem o niepełnosprawności; 

3) z rodzin wielodzietnych; 

4) mające rodzeństwo z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności; 

5) rodziców/opiekunów prawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolnością do pracy oraz 

niezdolnością do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych 

przepisów; 

6) mające rodzeństwo uczęszczające do Żłobka; 

7) umieszczone w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-

wychowawczych; 

8) matki lub ojca samotnie je wychowującego. 

6.   Za każde kryterium określone w ust. 5 przyznaje się 1 punkt. 

7.   Do Żłobka przyjmuje się dzieci, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.   



 

 

 

 

 

 

8. W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o przyjęciu dziecka decyduje 

kolejność złożenia wniosku.  

   § 8. 1.  Zapisy dzieci do Żłobka, z zastrzeżeniem ust. 4 prowadzone są corocznie od 1 do  

30 kwietnia danego roku na rok szkolny rozpoczynający się od 1 września danego roku. 

Zapisy dokonywane są na cały okres opieki żłobkowej. Rodzice dzieci uczęszczających do 

Żłobka składają do końca lutego deklarację o chęci kontynuowania pobytu dziecka w Żłobku 

w następnym roku. 

       2. Lista dzieci przyjętych do Żłobka od 1 września danego roku powinna zostać 

ogłoszona najpóźniej do 31 maja danego roku. 

       3.  Dzieci nieprzyjęte do Żłobka w związku z brakiem miejsc, umieszczane są zgodnie         

z kolejnością na liście oczekujących.  

       4. Pierwszy nabór dzieci do Żłobka prowadzony będzie od 15 listopada 2019 r.                       

do 30 listopada 2019 r. Lista dzieci przyjętych do Żłobka zostanie ogłoszona do                              

31 grudnia 2019 r.  

 

 

 

   Rozdział 4. 

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku 

 

§ 9. 1. Opieka nad dzieckiem w Żłobku jest odpłatna i obejmuje: 

1)  miesięczną opłatę stałą za pobyt; 

2) opłatę wyżywieniową liczoną według dziennej stawki żywieniowej. 

2. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku: 

                   1)  opłata za pobyt nie podlega zwrotowi bez względu na liczbę dni nieobecności; 

2)  przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie w wysokości iloczynu obowiązującej 

dziennej stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności, pod warunkiem 

wcześniejszego zgłoszenia, nie później niż 1 dzień przed planowaną 

nieobecnością dziecka.   

3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku powyżej jednego miesiąca 

kalendarzowego, dyrektor Żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego 

nieobecności inne dziecko.  

 

 

   Rozdział 5. 

Zarządzanie i organizacja Żłobka 

 

§ 10. 1. Działalnością Żłobka kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.  

2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy Żłobka, a w szczególności za 

realizację zadań Żłobka.  

3. Dyrektor jest przełożonym służbowym pracowników Żłobka i wykonuje wobec nich 

czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

4. Dyrektora Żłobka zastępuje w czasie jego nieobecności wyznaczona przez niego osoba. 

5. Strukturę organizacyjną oraz godziny pracy Żłobka ustala Dyrektor Żłobka                          

w Regulaminie Organizacyjnym.  



 

 

 

 

 

 

6. Dyrektor zapewnia należyty stan higieniczno – sanitarny Żłobka oraz bezpieczne 

warunki przebywania dzieci i personelu na jego terenie.  

7. Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem ustalonej przez 

Dyrektora Żłobka przerwy wakacyjnej. 

8. W Żłobku może zostać utworzona Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców 

dzieci uczęszczających do Żłobka.  

9. Działalność oraz tryb pracy Rady Rodziców określa ustalany przez nią regulamin. 

 

 

Rozdział 6. 

Mienie żłobka 

 

§ 11. 1. Żłobek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy  z dnia         

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku              

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) i zapewnia 

jego należytą ochronę, jak również jego właściwe wykorzystanie. 

 

  

Rozdział 7. 

Gospodarka finansowa 

 

§ 12. 1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie jednostki budżetowej, 

na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy, obejmujący 

planowe dochody i wydatki Żłobka, który ustala Dyrektor Żłobka.  

3. Obsługę finansową Żłobka realizuje Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej                             

w Prószkowie.  

 

 

Rozdział 8. 

Postanowienia końcowe 

 

§ 13. 1. Żłobek podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Prószkowa. 

2.  Zmiany w statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie nr ………. z dnia 27 września 2019 r. 
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Prószków                                                           

pod nazwą Publiczny Żłobek w Prószkowie i nadania jej statutu 

           

 

W związku z art. 8 ust.1 pkt 1, ust. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2019, poz. 409) oraz realizacją inwestycji pn. „Budowa 

Żłobka na terenie Prószkowa” dofinansowanego w ramach Resortowego programu rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019, przed rozpoczęciem 

działalności konieczne jest utworzenie gminnej jednostki budżetowej i nadanie jej statutu.  

 

Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

                                                                Druk nr 93    

Projekt z dnia 19.09.2019 r. 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy Prószków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uchwałę nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Prószków (Dz.Urz.Woj.Opolskiego z 2016 r. poz. 930 ze zm.) zmienia się w sposób następujący: 

- Skreśla się dotychczasową treść Załącznika nr 4 stanowiącego Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy 

Prószków i nadaje mu brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3.  

Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 4.  

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

Opolskiego. 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

Załącznik do uchwały Nr ....... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

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

 

1. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie 

3. Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich 

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Boguszycach 

8. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach 

9. Publiczne Przedszkole w Górkach 

10. Publiczne Przedszkole w Ligocie Prószkowskiej 

11. Publiczne Przedszkole w Prószkowie 

12. Publiczne Przedszkole w Zimnicach Wielkich 

13. Publiczny Żłobek w Prószkowie. 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

W załączniku nr 4 do Uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 

23 marca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków zamieszczono wykaz jednostek 

organizacyjnych Gminy Prószków, wśród których wskazano kolejno: 

1. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie 

3. Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich 

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Boguszycach 

8. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach 

9. Publiczne Przedszkole w Górkach 

10. Publiczne Przedszkole w Ligocie Prószkowskiej 

11. Publiczne Przedszkole w Prószkowie 

12. Publiczne Przedszkole w Zimnicach Wielkich. 

 

W związku z faktem budowy przez gminę Prószków żłobka publicznego w Prószkowie 

koniecznym jest ukonstytuowanie tej instytucji jako jednostki organizacyjnej gminy Prószków, co 

po zakończeniu budowy umożliwi rozpoczęcie działalności nowej jednostki. W związku z tym 

zmienia się załącznik nr 4 do powołanej powyżej uchwały w taki sposób, że dodaje się w nim 

punkt 13: Publiczny Żłobek w Prószkowie.     

Wobec powyższego zasadne jest zaktualizowanie brzmienia Załącznika nr 4 do Uchwały nr 

XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Prószków zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym i prawnym określonym 

przez statuty poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Prószków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

                                                                Druk nr 94   

Projekt z dnia 09.09.2019 r. 

 

 

 

UCHWAŁA NR ………… 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

 

z dnia 27 września 2019 r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia                        

od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie                                                      

w Publicznym Żłobku w Prószkowie 
 

 

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

(tj. Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) w związku z art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 409 z późn.zm.) Rada Miejska 

w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

 

1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Prószkowie w wysokości 

12% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego brutto za pracę obowiązującego w danym roku 

kalendarzowym.  

2. Określa się następujące warunki częściowego zwolnienia od ponoszenia miesięcznej opłaty               

za pobyt dziecka w żłobku: 

1)  w przypadku uczęszczania do żłobka jednocześnie drugiego dziecka z tej samej rodziny, opłata           

za to dziecko wyniesie 70% kwoty określonej w § 1 ust. 1; 

2) w przypadku uczęszczania do żłobka jednocześnie trzeciego i każdego kolejnego dziecka z tej 

samej rodziny, opłata za to dziecko wyniesie 50% kwoty określonej w § 1 ust. 1; 

3)  w przypadku uczęszczania do żłobka dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością, opłata za to 

dziecko wyniesie 50% kwoty określonej w § 1 ust. 1; 

3. Zwolnień, o których mowa w ust. 2, dokonuje Dyrektor Żłobka na pisemny wniosek rodzica               

lub opiekuna prawnego dziecka.  

4. Ustala się dodatkową opłatę w Żłobku wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdą 

rozpoczętą godzinę wydłużonego wymiaru opieki nad dzieckiem wykraczającego poza 10 godzin 

dziennego pobytu dziecka w Żłobku. 

 

§ 2. 

 

1. Ustala się maksymalną wysokość ponoszonej przez rodziców/opiekunów prawnych opłaty                       

za wyżywienie dziecka liczoną według dziennej stawki żywieniowej w kwocie 8,00 zł                 

(słownie: osiem złotych). 

2. Obowiązującą dzienną stawkę żywieniową, z zastrzeżeniem ust.1, ustala Dyrektor Żłobka                                    

w oparciu o rzeczywistą analizę kosztów żywienia.  

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

 

§ 4. 

 



 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie nr …………. z dnia 27 września 2019 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat 

oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Prószkowie 

 

W związku z podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Prószkowie, który 

rozpocznie swoją działalność statutową z dniem 1 listopada 2019 roku, zachodzi konieczność ustalenia 

opłaty za pobyt dzieci w żłobku oraz opłat za wyżywienie.  

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

(Dz.U. 2019, poz. 409 z późn.zm.) gmina, która tworzy żłobek ustala wysokość opłaty za pobyt 

dziecka w żłobku, wysokość opłaty za pobyt dziecka powyżej 10 godzin oraz maksymalną wysokość 

opłaty za wyżywienie w drodze uchwały. W myśl art. 59 ust. 1 opłaty te wnoszone są przez rodziców 

na rzecz gminy. Rada gminy w drodze uchwały na podstawie art. 59 ust. 2 określa warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.  

Zaproponowana w projekcie uchwały miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku (w wymiarze do 

10 godzin dziennie) to  12% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę obowiązującego w danym 

roku kalendarzowym. Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020 roku wynosić będzie 

2600,00 zł, w związku z powyższym rodzic będzie ponosić opłatę miesięczną w wysokości:                                           

2600,00 x  12% =  312,00 zł. 

Maksymalna dzienna wysokość opłaty za wyżywienie określona została w wysokości kwotowej 

stanowiącej wartość 8,00 zł dziennie. Obowiązującą dzienną stawkę żywieniową, z zastrzeżeniem 

ustalonej w drodze uchwały maksymalnej dziennej stawki żywieniowej, ustala Dyrektor Żłobka                    

w oparciu o rzeczywistą analizę kosztów żywienia.  

Wprowadzono również warunki częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka                    

w żłobku do 10 godzin dziennie. Opłaty za pobyt dziecka wynoszą odpowiednio 70% za drugie, 50 % 

za trzecie i każde kolejne dziecko będące rodzeństwem korzystającym z opieki żłobka oraz 50 % za 

dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością.  

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione i konieczne.  

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  

     

 

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

                                                                Druk nr 95   

Projekt z dnia 17.09.2019 r.  

UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia  września 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 

pożarnych z terenu gminy Prószków za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach 

pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

 

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

(t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku  

o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1372 ze zm.) Rada Miejska w Prószkowie 

uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 

Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 

Prószków uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych 

organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości: 

1) 27 złotych za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych; 

2) 16 złotych za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu pożarniczym; 

 
§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

§ 3 
 

Traci moc uchwała Nr XXVI/216/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20.10.2008r.  

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Gminie Prószków w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 
 

 
                  

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

       Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

Uzasadnienie: 

 

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

zbiorowych wspólnoty m.in. dotyczącej ochrony przeciwpożarowej. 

Zgodnie z  ustawą o ochronie przeciwpożarowej członek ochotniczej straży pożarnej, który 

uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową 

Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny.  

Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały.  

Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę 

udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.  

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2019 r. (ogłoszone 9 sierpnia 2019r.) wynosi 4839,24 zł., 

zatem maksymalna wysokość ekwiwalentu nie może przekroczyć kwoty (4839,24 zł/175) 27,65 zł. 

Sporządził: Marcin Kansy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

                                                                Druk nr 96   

Projekt z dnia 18.09.2019 r. 
 

 

UCHWAŁA NR 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 27 września 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 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 213, art. 235 oraz art. 236 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.), 
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) w 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. 
 

3.  § 4 otrzymuje brzmienie : 
”Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 6.734.154,31 zł, który zostanie pokryty  
z przychodów uzyskanych z: 

1) kredytów w wysokości 4.000.000,00 zł  
2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.734.154,31 zł” 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3 

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

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

       Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z 27 września 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 BIEŻĄCE W UKŁADZIE DZIAŁÓW  

I ROZDZIAŁÓW   

 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 233.284,00 zł, w tym: 

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 233.284,00 zł 

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 

233.284,00 zł 

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 233.284,00 zł 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 24.082,00 zł, w 

tym: 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 24.082,00 zł 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 24.082,00 zł 

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 24.082,00 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 275.784,00 zł, w tym: 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.500,00 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 2.500,00 zł 

Dotacje na zadania bieżące o kwotę 2.500,00 zł,  

Dział 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 40.000,00 zł 

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego o kwotę 40.000,00 zł 

Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40.000,00 zł,  

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 233.284,00 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 233.284,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 233.284,00 zł, w tym na: 

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 197.884,00 zł 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 35.400,00 zł 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 56.977,00 zł, w tym: 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.500,00 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 2.500,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.500,00 zł, w tym na: 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.500,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 54.477,00 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 54.477,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 54.447,00 zł, w tym na: 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 54.447,00 zł 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 292.649,00 zł, w 

tym: 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 30.000,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 30.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł 



 

Dział 855 Rodzina o kwotę 200.000,00 zł 

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 200.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 62.649,00 zł 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 62.649,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 62.649,00 zł, w tym na: 

Wydatki na programy na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt. 2 i 3 o kwotę 62.649,00 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 254.090,00 zł 

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 254.090,00 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 1 538 889,00 1 380 889,00 0,00 158 000,00 

  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 188 000,00 30 000,00   158 000,00 

  60014 Drogi publiczne powiatowe 18 389,00 18 389,00     

  60016 Drogi publiczne gminne 1 238 500,00 1 238 500,00     

  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 4 410 000,00 4 410 000,00 0,00 0,00 

  85505 
Tworzenie i funkcjonowanie 
żłobków 

4 410 000,00 4 410 000,00     

900   
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

2 323 314,00 168 000,00 0,00 2 155 314,00 

  90001 
Gospodarka  ściekowa i ochrona 
wód 

8 000,00 8 000,00     

  90005 
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu 

182 649,00 120 000,00   62 649,00 

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

  90026 
Pozostałe działania związane z 
gospodarką odpadami 

2 092 665,00     2 092 665,00 

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 

926   Kultura fizyczna 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 

  92605 
Zadania w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 

170 000,00 170 000,00     



 

 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 12 651 005,00 6 692 789,00 0,00 5 958 216,00 

 
 

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 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  

6.500,00 

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

5.000,00 

RAZEM 677 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z 27 września 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 11 713 889,00 1 538 889,00   

  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 
miejscowości  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. 60014 18 389,00 18 389,00   

3 
Budowa chodnika w ciągu DP Nr 1716 O 
na odc. Od DW 415 do m. Zimnice Małe 

18 389,00 18 389,00 dotacja celowa 

  Dział 600 rozdz. 60016 3 108 500,00 1 238 500,00   

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

3 100 000,00 1 230 000,00 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   

3 Przebudowa ul.Strażackiej w Przysieczy 2 500,00 2 500,00   

  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 4 410 000,00 4 410 000,00   

  Dział 855 rozdz.85505 4 410 000,00 4 410 000,00   

1 Budowa żłobka na terenie Prószkowa 4 410 000,00 4 410 000,00 kontynuacja zadania 

V. GOSPODARKA KOMUNALNA 3 741 710,00 2 323 314,00   

  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 182 649,00 182 649,00   

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

120 000,00 120 000,00   

2 
Wymiana źródeł ciepła na bardziej 
ekologiczne w gminie Prószków 

62 649,00 62 649,00   

  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 2 092 665,00   

1 
Rozbudowa i modernizacja punktu 
selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w Prószkowie 

1 008 801,00 70 362,75 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 11 488,25 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   

VII. KULTURA FIZYCZNA 170 000,00 170 000,00   

  Dział 926 rozdz.92605 170 000,00 170 000,00   

1 

Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu 
z elementami małej architektury i placu 
zabaw z ogrodzeniem w miejscowości 
Zimnice Wielkie w ramach realizacji 
zadania - "Utworzenie stref aktywności 
fizycznej na terenie gminy Prószków". 

170 000,00 170 000,00 kontynuacja zadania 

  RAZEM 24 244 401,00 12 651 005,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 

 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

1. Dochodów bieżących o kwotę 233.284,00 zł 

Dz. 758 Rozdz. 75801 o kwotę 233.284,00 zł z czego: 

35.400,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne 
niezbędne do realizacji podstawy programowej w przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach 
podstawowych, zgodnie z pismem ST5.4751.7.2019.5g 

197.884,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej na dofinansowanie wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie  
z pismem ST5.4750.8.2019. g 

1. Dochodów majątkowych o kwotę 24.082,00 zł 

Dz. 900 Rozdz. 90005 o kwotę 24.082,00 zł – dotacja w związku z realizacją zadania „Wymiana źródeł ciepła  
na bardziej ekologiczne w Gminie Prószków” 

2. Wydatków bieżących o kwotę 275.784,00  zł  

Dz. 754 Rozdz. 75412 o kwotę 2.500,00 zł – przesunięcie środków z zadań statutowych na dotację dla OPS 
Chrząszczyce na zakup umundurowania dla druhów  

Dz. 757 Rozdz. 75702 o kwotę 40.000,00 zł – środki na obsługę długu, dot. zapłaty prowizji w związku  
z planowanym kredytem. 

Dz. 801 Rozdz.80101 o kwotę 233.284,00 zł na realizację zadań statutowych z czego : 

35.400,00 zł –na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 
programowej w przedmiotów przyrodniczych w ZSP w Złotnikach, 



 

197.884,00 zł - na dofinansowanie wynagrodzeń nauczycieli 

3. Wydatków majątkowych o kwotę 275.784,00  zł  

Dz. 600 Rozdz. 60016 o kwotę 30.000,00 zł – zwiększenie wartości zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 104836 
ul. Zielonej w miejscowości Prószków” 

Dz. 855 Rozdz. 85505 o kwotę 200.000,00 zł  - zwiększenie wartości zadania „ Budowa żłobka na ternie 
Prószkowa” 

Dz. 900 Rozdz. 90005 o kwotę 62.649,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Wymiana źródeł ciepła na bardziej 
ekologiczne w Gminie Prószków 

4. PRZYCHODÓW o kwotę 254.090,00 zł o nadwyżki z lat ubiegłych 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

1. Wydatków bieżących o kwotę 56.977,00  zł  

Dz. 754 Rozdz.75412 o kwotę 2.500,00 zł - przesunięcie środków z zadań statutowych na dotację dla OPS 
Chrząszczyce na zakup umundurowania dla druhów 

Dz. 900 Rozdz.90095 o kwotę 54.477,00 zł – przesunięcie środków z zadań statutowych na majątkowe w związku 
z realizacją zadania pod nazwą „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Prószków 

 

Sporządziła: Dorota Staniów   

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

       Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

                                                                Druk nr 97   

Projekt z dnia 18.09.2019 r.  

UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 27 września 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 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Prószkowie uchwala co 
następuje: 
 

§ 1 
 
W uchwale Nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków dokonuje się następujących zmian: 
 

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków na lata 2019-2025 wraz z prognozą 
kwoty długu na lata 2019-2025 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/76/2019 Rady 
Miejskiej  
w Prószkowie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Prószków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

2. W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/76/2019 Rady 
Miejskiej  
w Prószkowie z dnia 12 lipca 2019 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 pliku. 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

       Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR  
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 września 2019 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków 

 
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian: 
W roku 2019 
1) Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 257.366,00 zł,  z tego: zwiększono dochody 

bieżące (kolumna 1.1), w tym: z tytułu subwencji ogólnej (kolumna 1.1.4), o kwotę 233.284,00 zł 
oraz zwiększono dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym: z tytułu dotacji oraz środków 
przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) o kwotę 24.082,00 zł; 

2) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 511.456,00 zł, z tego: wydatki 
bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 218.807,00 zł, z tego: wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3) o 
kwotę 40.000,00 zł i wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 292.649,00 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 254.090,00 zł; 

 

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  

 Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) o 
kwotę 197.884,00 zł; 

 Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 
11.3), z tego: majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 92.648,55 zł; 

 Zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 230.000,00 zł; 

 Zwiększono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 62.649,00 zł; 
 
W roku 2020 

1) Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 516.555,56 zł, z tego: dochody bieżące 
(kolumna 1.1) o kwotę 322.402,34 zł i dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym z tytułu dotacji oraz 
środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 194.153,22 zł; 

2) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2), z tego: wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 
516.555,56 zł; 

 
W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  

 Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 
11.3), z tego: majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 516.555,56 zł; 

 
W roku 2021 

1) Zmniejszono dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 288.823,44 zł i zwiększono dochody majątkowe 
(kolumna 1.2), w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 
288.823,44 zł; 

2) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2), z tego: wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 
516.555,56 zł; 

 

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  

 Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 
11.3), z tego: majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 585.226,19 zł; 

 
W roku 2023 

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  

 Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 
11.3), z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 14.761,00 zł; 

 
W roku 2024 
W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  

 Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 
11.3), z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 14.761,00 zł; 

 



 

W roku 2025 

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  

 Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 
11.3), z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 14.761,00 zł; 

 
W wykazie przedsięwzięć do WPF (zał. nr 2): 

 W przedsięwzięciu pn. DZIERŻAWA GRUNTU NA UTWORZENIE 

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W BOGUSZYCACH W 

GMINIE PRÓSZKÓW: zmieniono okres realizacji na lata 2019-2025, po zmianach: łączne 

nakłady finansowe wynoszą 103.327,00 zł, limit 2019 14.761,00 zł, limit 2020 14.761,00, limit 

2021 14.761,00, limit 2022 14.761,00, limit 2023 14.761,00, limit 2024 14.761,00, limit 2025 

14.761,00, limit zobowiązań 103.327,00 zł.  

 W przedsięwzięciu pn.: przebudowa drogi gminnej nr 104836 O 

UL.ZIELONEJ W MIEJSCOWOŚCI PRÓSZKÓW, po zmianach: łączne nakłady finansowe 

wynoszą 3.100.000,00 zł, limit 2019 1.230.000,00 zł, limit 2020 1.870.000,00 zł, limit zobowiązań 

3.100.000,00 zł.          

 Dodano nowe przedsięwzięcie pn.: WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA 

BARDZIEJ EKOLOGICZNE W GMINIE PRÓSZKÓW, okres realizacji: 2019-2021; łączne 

nakłady finansowe 1.144.430,30 zł; limit 2019 62.648,55 zł; limit 2020 496.555,56 zł; limit 2021 

585.226,19 zł, limit zobowiązań 1.144.430,30 zł.               

 

Prószków, 18 września 2019 r.                                                                     

Sporządziła: Ewa Miążek 
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Krzysztof Cebula  



 

                                                                Druk nr 98   

Projekt z dnia 18.09.2019 r. 
 

 

UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia       września 2019 r. 

 

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

Pożarnej w Chrząszczycach 

 

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 ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 i 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  

o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.), Rada Miejska w Prószkowie 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

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

w Chrząszczycach do wysokości 2.500,00 zł ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania. 

§ 2 

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą 

Prószów a Ochotniczą Strażą Pożarną w Chrząszczycach. 

§ 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 

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

Pożarnej w Chrząszczycach 

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

zbiorowych wspólnoty m.in. w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej. Zadanie to może być 

finansowanie bezpośrednio z budżetu gminy lub poprzez przekazanie ochotniczym strażom pożarnym 

środków pieniężnych w formie dotacji. 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząszczycach zwróciła się do Burmistrza Prószkowa z prośbą o 

przyznanie dotacji z budżetu Gminy Prószków w wysokości 2.500,00 zł z przeznaczeniem na z akup 

umundurowania. W świetle postanowień ustawy o ochronie przeciwpożarowej obowiązkiem gminy jest m.in. 

bezpłatne umundurowanie straży pożarnej, a ponadto (jak wskazano powyżej) jednostki samorządu 

terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji - co 

uzasadnia podjęcie niniejszej uchwały.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

RO.0057.7.2019.ORM                                                                                         Prószków, 19.09.2019 r.  

 
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza za okres od dnia 23.08.2019 r.- 19.09.2019 r. 

 
1. W dniu 26 sierpnia 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania: „Budowa wiaty  

w Górkach”, realizowanego w ramach mikroprojektu typu C pn.: „Zasmakuj w tradycji – 
wielopokoleniowe warsztaty kulinarne na pograniczu polsko-czeskim” w ramach 
Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu INTERREG V_A 
Republika Czeska – Polska.    

2. W dniu 3 września 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania dot. zakupu 
wyposażenia do żłobka publicznego w Prószkowie pn.: „Utworzenie publicznego żłobka 
na terenie gminy Prószków” w ramach naboru do Programu Operacyjnego Województwa 
– Opolskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i 
zawodowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy.    

3. W dniu 6 września 2019 r. ogłoszono przetargi nieograniczone na zadania pn: 

 „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie 
Prószków” w formule zaprojektuj i wybuduj, 

 „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  
w Prószkowie” w formule zaprojektuj i wybuduj. 

4. W dniu 16.09.2019 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i wyłoniono wykonawców 
na realizację zadania pn.: „Dostawa urządzeń zwiększających oddziaływanie gminnego 
systemu segregacji odpadów z podziałem na zadania”.  

5. W dniu 18 września 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania: „Budowa siłowni 
plenerowej i strefy relaksu z elementami małej architektury i placu zabaw z ogrodzeniem 
w miejscowości Zimnice Wielkie w ramach realizacji – zadania inwestycyjnego: „Budowa 
Otwartej Strefy Aktywności wariant rozszerzony – 1 obiekt”. 

 

 

     Burmistrz 

            /-/ 

Krzysztof Cebula  

 

 

 

 

 


