
RO.0002.17.2019.ORM                                                                      Prószków, 21.11.2019 r. 

 

 

Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 

Sala konferencyjna Nadleśnictwa Prószków w Prószkowie 

ul. Opolska 11 

29 listopad 2019 r., godz. 9.00 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków 

(druk nr 106),   

2) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 

szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób 

świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (druk nr 107), 

3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty 

(druk nr 108), 

4) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości (druk nr 109), 

5) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Prószków w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich 

świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (druk nr 110), 

6) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Prószków (druk nr 111), 

7) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2020 (druk nr 112), 

8) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 

użytkowego (druk nr 113), 

9) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej  i 

organizacyjnej jednostek  organizacyjnych Gminy Prószków (druk nr 114), 

10) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 (druk nr 115), 

11) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze                                i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 116), 

12) ustalenia  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub 

schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (druk nr 117), 

13) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019 (druk nr 118), 

14) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków (druk nr 119), 

15) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji (druk nr 120). 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 

5. Pismo z dnia 28.10.2019 r. Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Opolu wraz z pismem z  

 dnia 29.10.2019 r. Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Opolu w sprawie przeprowadzonej  

 analizy oświadczeń majątkowych.  

6. Dyskusja i wolne wnioski. 

7. Zakończenie obrad.   

 



                                                                Druk nr 106    

Projekt z dnia 21.11.2019 r. 

 

 

 

UCHWAŁA Nr       /       /2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Prószków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 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.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), 

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, uchwala się co 

następuje: 

§  1.  1. W uchwale Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z 30 listopada 2018 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków (Dz. Urz. Woj. Opols. 2019 poz. 

3460) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)  W § 3: 

 

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem w workach na 

odpady/pojemnikach, należy poddać selektywnej zbiórce mającej na celu oddzielne gromadzenie 

następujących rodzajów odpadów: 

1) papieru – w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z 

tektury; 

2) szkła – w tym odpadów opakowaniowych ze szkła; 

3) metali – w tym odpadów opakowaniowych z metali; 

4) tworzyw sztucznych – w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz odpadów 

opakowaniowych wielomateriałowych; 

5) bioodpadów; 

6) przeterminowanych leków i chemikaliów; 

7) zużytych baterii i akumulatorów; 

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

10) zużytych opon; 

11)odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 



12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne; 

13) odpadów tekstyliów i odzieży; 

14) odpadów niebezpiecznych.” 

b)  ust.  3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2 

powyżej, należy zbierać oddzielnie jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Odpady te 

należy umieszczać w odrębnych, przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach koloru 

czarnego.” 
 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
 

„5.  Wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych w postaci szkła, w skład której wchodzą odpady 

ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła należy zbierać w workach koloru zielonego oznaczonych 

napisem "Szkło". Jeżeli frakcję odpadów zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to szkło 

bezbarwne zbiera się w workach koloru białego oznaczonych napisem "Szkło bezbarwne", a szkło 

kolorowe w workach koloru zielonego oznaczonych napisem "Szkło kolorowe". Szkło bezbarwne i szkło 

kolorowe można dostarczyć własnym środkiem transportu do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych lub do pojemników typu „dzwon” zlokalizowanych w każdej miejscowości gminy.” 
 

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
 

„7. Wyselekcjonowaną frakcję bioodpadów należy zbierać w pojemnikach koloru brązowego 

oznaczonych napisem "Bio" lub dostarczyć własnym środkiem transportu do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych.” 

e)  ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

 

„10.  Zużyte baterie właściciel nieruchomości dostarcza do specjalnego pojemnika w Urzędzie Miejskim 

w Prószkowie lub do Gminnych Punktów Elektroodpadów zlokalizowanych w każdej miejscowości 

gminy własnym środkiem transportu, bądź dostarcza do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych własnym środkiem transportu lub do podmiotu obowiązanego do ich odbioru na podstawie 

przepisów odrębnych.” 
 

f) ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciel nieruchomości usuwa z nieruchomości poprzez 

oddanie podmiotom obowiązanym do ich odbioru na podstawie przepisów odrębnych lub podczas zbiórki 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzed terenu nieruchomości zgodnie z 

harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych wyłonionego przez gminę w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych lub 

dostarcza do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych własnym środkiem transportu. Drobny 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. żarówki, tonery, płyty CD, telefony) właściciel 

nieruchomości może dostarczyć do Gminnych Punktów Elektroodpadów zlokalizowanych w każdej 

miejscowości gminy.” 

g) ust. 15 otrzymuje brzmienie: 
 



„15.  Wyselekcjonowaną frakcję bioodpadów można poddać procesowi kompostowania w przydomowym 

kompostowniku z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu.” 

 

h) ust. 17 otrzymuje brzmienie: 
 

„17. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek właściciel 

nieruchomości dostarcza do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych własnym środkiem 

transportu;” 
 

2) W § 3: 

 

a) dodaje się ust. 18 w brzmieniu: 
 

„18. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów tekstyliów i odzieży właściciel nieruchomości dostarcza do 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych własnym środkiem transportu;” 
 

b) dodaje się ust. 19 w brzmieniu: 
 

„19. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów niebezpiecznych właściciel nieruchomości dostarcza do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych własnym środkiem transportu;” 

 

c) dodaje się ust. 20 w brzmieniu: 

 

„20.  Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego odpady komunalne należy gromadzić w 

koszach na odpady.” 

 

d) dodaje się ust. 21 w brzmieniu: 

 

„21.  Na drogach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych.” 

 

3) W § 6: 

 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki 

służące do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, pozostałych po 

wysegregowaniu frakcji oraz w pojemniki służące do zbierania bioodpadów o pojemności 

uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem 

zasad wymienionych w § 7 poniżej.” 

 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2.  Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w worki służące 

do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 do pkt 

4 niniejszej uchwały o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z 

nieruchomości, z uwzględnieniem zasad wymienionych w § 7 poniżej.” 



 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„3.  Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w 

dostateczną ilość pojemników służących do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych, w dostateczną ilość pojemników służących do zbierania bioodpadów oraz w dostateczną 

ilość worków służącą do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych o pojemności 

uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem 

zasad wymienionych w § 7 poniżej.” 

 

4)  § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz 

na drogach publicznych: 

1) pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, pozostałe po wysegregowaniu 

frakcji o minimalnej pojemności 120 l; 

2) pojemniki na bioodpady o minimalnej pojemności 120 l; 

3) worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2 

pkt 1 do pkt 4 niniejszej uchwały o minimalnej pojemności 120 l; 

4) kosze uliczne o minimalnej pojemności 15 l.” 

 

5)  W § 8 ust. 2: 

 

a)  lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) pojemnik koloru brązowego oznaczony napisem "Bio" do zbierania bioodpadów,” 

 

b) lit. e otrzymuje brzmienie: 

 

„e) pojemnik koloru czarnego oznaczony napisem "Odpady zmieszane" do zbierania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych.” 

 

6)  W § 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przynajmniej raz na kwartał miejsca gromadzenia odpadów należy uporządkować, przeprowadzić 

dezynsekcję i deratyzację.” 
 

7)  W § 10: 
 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości 

niezamieszkałych obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w 

sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości przez 

umieszczanie odpadów w pojemnikach, workach lub dostarczanie własnym środkiem transportu do 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, pojemników typu „dzwon” w przypadku frakcji szkła 



oraz gminnych punktów elektroodpadów w przypadku drobnego zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego.” 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady komunalne zbierane w sposób 

selektywny obejmujące następujące rodzaje odpadów: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, 

bioodpady umieszczane w pojemnikach/workach odbierane będą z terenów nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych przez przedsiębiorcę prowadzącego 

działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z ustalonym harmonogramem.” 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powinny być usuwane z obszaru nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych systematycznie, zgodnie z 

harmonogramem uzgodnionym z prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie dla budynków mieszkalnych  jednorodzinnych 

oraz nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od kwietnia do października i nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie w okresie od listopada do marca dla budynków wielolokalowych.” 

 

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Bioodpady, powinny być usuwane z obszaru nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

oraz nieruchomości niezamieszkałych systematycznie, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z 

prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz na 

dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie w 

okresie od listopada do marca dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i nie rzadziej niż raz na 

tydzień w okresie od kwietnia do października oraz nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie w okresie od 

listopada do marca dla budynków wielolokalowych.” 

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące następujące rodzaje odpadów: papier, 

metale i tworzywa sztuczne, powinny być usuwane z obszaru nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych systematycznie zgodnie z harmonogramem 

uzgodnionym z prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, nie rzadziej 

jednak niż raz na cztery tygodnie.” 

f) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5.  Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące następujące rodzaje odpadów: szkło 

kolorowe i bezbarwne, powinny być usuwane z obszaru nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych systematycznie zgodnie z harmonogramem 

uzgodnionym z prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, nie rzadziej 

jednak niż raz na osiem tygodni.” 

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr       /       /2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków 

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz niektórych innych ustaw, zmieniana Uchwała wymagała odpowiednich zmian dostosowujących jej 

brzmienie do nowego brzmienia Ustawy, m.in. art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b, powiększający katalog przyjmowanych w 

PSZOK odpadów. Uaktualniono Uchwałę o zmiany wynikające z realizacji zadania pn. „Zwiększenie zasięgu 

systemu segregacji odpadów w gminie Prószków”, między innymi obejmujące odbiór bioodpadów z pojemników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  

         Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



                                                                Druk nr 107    

Projekt z dnia 21.11.2019 r. 

 

 

 

UCHWAŁA Nr      /       /2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela 

nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 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.) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 

3b, ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Opolu, uchwala się co następuje: 

§  1.  W uchwale Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z 30 listopada 2018 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość 

odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Opols. 2018 poz. 3461) wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) W § 2: 

 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1.  Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbierania i 

zagospodarowania odpadów komunalnych wyłoniony przez gminę w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, odbiera następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości: 

a) papier, 

b) szkło, 

c) metale, 

d) tworzywa sztuczne, 

e) bioodpady, 

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 



g) meble i odpady wielkogabarytowe, 

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.” 

 

 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2.  Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zostaną wyposażone przez gminę w pojemniki 

służące do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz w pojemniki służące 

do zbierania bioodpadów.” 

 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„3.  Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zostaną wyposażone przez gminę w worki 

służące do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, obejmujące frakcje: papieru, szkła, 

metali, tworzyw sztucznych.” 

 

2) W § 3: 

 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2.  Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Prószków zlokalizowany jest 

w miejscowości Prószków, ul. Daszyńskiego 13a, 46-060 Prószków (zwany dalej także PSZOK).” 

 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„3.  W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane będą następujące rodzaje 

odpadów: 

a) przeterminowane leki i chemikalia, 

b) zużyte baterie i akumulatory, 

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 100 kg na rok kalendarzowy od właściciela 

nieruchomości, 

e) zużyte opony w ilości 4 sztuk na rok kalendarzowy od właściciela nieruchomości, 

f) bioodpady, 

g) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 100 kg na rok kalendarzowy 

od właściciela nieruchomości, 

h) papier, 

i) szkło, 

j) metale, 

k) tworzywa sztuczne, 

l) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w 

wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

m) odpady tekstyliów i odzieży, 

n) odpady niebezpieczne.” 



c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

 

„8.  W PSZOK nie przyjmuje się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.” 

 

3) W § 4: 

 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z budynków wielolokalowych w 

okresie od kwietnia do października, odbywać się będzie - jeden raz na tydzień.” 

 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z budynków wielolokalowych w 

okresie od listopada do marca, odbywać się będzie - jeden raz na dwa tygodnie.” 

 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„3. Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych odbywać się będzie - jeden raz na dwa tygodnie.” 

 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„4. Odbiór bioodpadów z budynków wielolokalowych w okresie od 16 marca do 15 listopada, odbywać 

się będzie - jeden raz na tydzień.” 

 

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 

„5. Odbiór bioodpadów z budynków wielolokalowych w okresie od 16 listopada do 15 marca, odbywać 

się będzie - jeden raz na cztery tygodnie.” 

 

f) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

 

„6. Odbiór bioodpadów z budynków mieszkalnych jednorodzinnych w okresie od 16 marca do 15 

listopada odbywać się będzie - jeden raz na dwa tygodnie.” 

 

 

g) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

 

„7. Odbiór bioodpadów z budynków mieszkalnych jednorodzinnych w okresie od 16 listopada  do 15 

marca odbywać się będzie - jeden raz na cztery tygodnie.” 

 

h) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 



 

„8. Odbiór odpadów komunalnych selektywnie zebranych takich jak: papier, w tym tektura, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, odbywać się będzie z nieruchomości 

zamieszkałych - jeden raz na cztery tygodnie.” 

 

i) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

 

„9. Odbiór odpadów komunalnych selektywnie zebranych takich jak: metale i tworzywa sztuczne, w 

skład których wchodzą odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych 

oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odbywać się będzie z nieruchomości zamieszkałych - 

jeden raz na cztery tygodnie.” 

 

j) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

 

„10. Odbiór odpadów komunalnych selektywnie zebranych takich jak: szkło bezbarwne i szkło kolorowe, 

w tym odpadów opakowaniowych ze szkła bezbarwnego oraz odpadów opakowaniowych ze szkła 

kolorowego, odbywać się będzie z nieruchomości zamieszkałych - jeden raz na cztery tygodnie.” 

 

k) skreśla się ust. 11-14. 

 

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr       /       /2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 

częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez 

punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz niektórych innych ustaw, zmieniana Uchwała wymagała odpowiednich zmian dostosowujących jej 

brzmienie do nowego brzmienia Ustawy, w szczególności zmian w art. 6r ust. 3a i 3b ustawy dot. braku możliwości 

limitowania odpadów zielonych i braku możliwości ustalenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w 

gminie w podziale na część miejską i część wiejską.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



                                                                Druk nr 108    

Projekt z dnia 21.11.2019 r. 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr        /        /2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

stawki takiej opłaty  

 

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1,ust. 2, ust. 2a, ust. 3 i ust. 4a, art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) 

oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszona przez właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2. 

§ 2.  

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny, w 

wysokości 20,70 zł miesięcznie. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w 

wysokości  41,40 zł miesięcznie. 

§ 3.  

1. Właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym przysługuje 

zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiące iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki zwolnienia określonej w ust. 2.  

2. Ustala się stawkę zwolnienia w wysokości 1,00 zł miesięcznie. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 



 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr       /       /2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 

takiej opłaty 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz niektórych innych ustaw, wymagane jest podjęcie nowej Uchwały celem  dostosowania jej 

brzmienia do nowego brzmienia Ustawy, m.in. art. 6k ust. 3 i 4a wprowadzających obowiązek segregacji odpadów 

oraz obowiązek zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Uaktualniono stawkę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

       Burmistrz 

Krzysztof Cebula  

         Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



                                                                Druk nr 109    

Projekt z dnia 21.11.2019 r. 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr      /      /2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

 

Na podstawie art. 6m ust. 1a, 1b i 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 

ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 ze zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Prószków, w brzmieniu określonym 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie 

Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 

nieruchomości lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych 

będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w formie 

papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem 

elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

3. Deklaracja określona w § 1 niniejszej uchwały przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2016 r. o usługach 

zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.) lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.). 

4. Format elektroniczny deklaracji, o której mowa w § 1 oraz układ informacji i powiązań między nimi 

określa się w formacie danych XML, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Ustala się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w postaci: 

1) Zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie potwierdzającego 

spełnienie wymaganego kryterium dochodowego. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w 

sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 



§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI  

 

ZAŁĄCZNIK Nr  1  

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI W ELEKTRONICZNYM FORMACIE DANYCH XML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Jasne pola deklaracji wypełnia właściciel nieruchomości drukowanymi literami. 

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) 

Miejsce składania Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków 

Termin składania 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości lub do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości 
opłaty 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

BURMISTRZ PRÓSZKOWA 

B. OBOWIAZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  Pierwsza deklaracja 1                                                Data powstania obowiązku ………-………-………… 

  Nowa deklaracja 2                                     Data zmiany …………-…………-…………… 

  Korekta deklaracji 3                                                     Data obowiązywania ………-………-…………… 

  Wygaśnięcie obowiązku 4                                         Data wygaśnięcia ………-………-…………… 

 
 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

  Właściciel   Użytkownik wieczysty   Jednostka organizacyjna posiadająca 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

  Współwłaściciel   Osoba posiadająca nieruchomość 
w zarządzie lub użytkowaniu 

  Inny podmiot władający nieruchomością  
Jaki…………………………………. 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

D.1. Imię i nazwisko lub nazwa składającego deklarację 

 
 
 

D.2. Adres miejsca zamieszkania lub siedziby 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA 
 
 

ULICA 
 

NUMER DOMU NUMER LOKALU MIEJSCOWOŚĆ 
 
 

KOD POCZTOWY POCZTA 
 

 

D.3. Adres do korespondencji (jeśli inny niż w D.2.)                                       

 
 

 
 

D.4. Adres nieruchomości na której powstają odpady (jeśli inny niż w D.2.) 

ULICA 

 

 

NUMER DOMU NUMER LOKALU MIEJSCOWOŚĆ 

E. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO  

E.1. Dane składającego deklarację 

NIP (jeśli dotyczy) REGON (jeśli dotyczy) PESEL (jeśli dotyczy) 
 
 

DATA URODZENIA IMIĘ OJCA IMIĘ MATKI 
 

NUMER TELEFONU ADRES E-MAIL (jeśli dotyczy) 



E.2. Dane małżonka zobowiązanego odpowiedzialnego majątkiem wspólnym 

IMIĘ 
 

NAZWISKO PESEL (jeśli dotyczy) NIP (jeśli dotyczy) 
 

 

MIEJSCOWOŚĆ 
 
 

ULICA NUMER DOMU NUMER LOKALU 

KOD POCZTOWY 
 
 

POCZTA GMINA 

F. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

F1. NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY JEST ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM, POSIADAM KOMPOSTOWNIK PRZYDOMOWY I KOMPOSTUJĘ W NIM BIOODPADY STANOWIĄCE 
ODPADY KOMUNALNE (zaznaczyć właściwy kwadrat )5 

  TAK   NIE 
 

G. USTALENIE LICZBY OSÓB 

G.1. Łączna liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość 
wskazaną w pkt. D.4. (pkt. G.2.+pkt. G.3.). 

 

G.2. Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną w 
pkt. D.4. objętych zwolnieniem w wysokości 50%6. 

 

G.3. Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną w 
pkt. D.4. niepodlegających zwolnieniu wysokości 50%6. 

 

H. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

H.1. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY W PRZYPADKU BRAKU PRAWA DO ZWOLNIENIA W CZĘŚCI 

Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY 
STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU(7) 

 Liczba osób Stawka Wysokość opłaty 

Osoby objęte zwolnieniem (liczba z 

pkt. G.2.)8. 
 10,35  

Osoby nieobjęte zwolnieniem (liczba 
z pkt. G.3.)9. 

 
20,70  

Razem10: 
 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny wynosi  

(słownie złotych)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

H.2. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY W PRZYPADKU POSIADANIA PRAWA DO ZWOLNIENIA W CZĘŚCI 
Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY 

STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU (7) 

 Liczba osób Stawka Wysokość opłaty 

Osoby objęte zwolnieniem (liczba z 

pkt. G.2.)8. 
 9,35  

Osoby nieobjęte zwolnieniem (liczba 

z pkt. G.3.)9. 
 19,70  

Razem10: 
 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny wynosi  

(słownie złotych)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

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

    (miejscowość i data)                                                                                  (czytelny podpis) 

J. ADNOTACJE ORGANU 

 

 
ZAŁĄCZNIKI: 

 
  Zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie potwierdzające spełnienie wymaganego 

kryterium dochodowego. 
 

 
POUCZENIE: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu  egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 
1438 ze zm.).  
 
OBJAŚNIENIA: 

1) Deklaracja składana w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

2) Deklaracja składana w przypadku zmiany danych wpływających na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Deklarację należy złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych 
będących podstawą ustalenia wysokości opłaty. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości 
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3) Deklaracja składana w przypadku zmiany danych podanych w deklaracji, które nie mają wpływu na wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4) Deklaracja składana w momencie wygaśnięcia obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
gdy liczba mieszkańców nieruchomości wynosi „0”. 

5) Dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, których właściciele posiadający 
kompostownik i kompostujący w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne zwolnieni są w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie  w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.  
 

6) Dotyczy gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z 

pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. 
Dz.U. 2019 poz. 1507 ze zm.). 
 
7) W przypadku spełnienia kryterium wymienionego w pkt F.1. (odpowiedź TAK) składający deklarację wypełnia część H.2., w 
przypadku braku spełnienia kryterium wymienionego w pkt F.1. (odpowiedź NIE) składający deklarację wypełnia część H.1. 

 

8) Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny stanowi 

iloczyn liczby osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia w części z 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 50% stawki ustalonej w drodze uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.  
 
9) Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny stanowi 
iloczyn liczby osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości, nieuprawnionych do korzystania ze zwolnienia w części z 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki ustalonej w drodze odrębnej uchwały Rady Miejskiej w 

Prószkowie. 

 
10) Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny stanowi 
sumę wysokości opłaty ponoszonej przez osoby objęte zwolnieniem oraz osoby nieobjęte zwolnieniem. 

Realizując obowiązek wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 



takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego jako „RODO”), uprzejmie informujemy, że udostępnione 
przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzamy zgodnie z określonymi poniżej zasadami: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Prószkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, 

ul. Opolska 17, 46-060 Prószków. 
2. W sprawie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem ochrony 

danych na adres e-mail iod@proszkow.pl bądź na adres siedziby Administratora. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym naliczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie: 
• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 
• art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej Administratorowi; 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 

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

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

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały pozyskane, 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne; 

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

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

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

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

 

 

 

UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr       /       /2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości 

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz niektórych innych ustaw, w art. 6m ust. 1b Ustawy został dodany pkt 7, wymagający dodania 

nowych informacji do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa Uchwała 

zawiera dostosowanie zapisów do obowiązującego prawa, do którego dostosowany został również wzór 

deklaracji. 

 

 

     

 

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



                                                                Druk nr 110   

Projekt z dnia 21.11.2019 r. 

 

 

 

UCHWAŁA Nr       /       /2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Prószków w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

 

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 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. Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Prószków w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich 

świadczenia oraz wysokość cen za te usługi. 

§ 2. Określa się następujące rodzaje usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Prószków: 

1) Udostępnienie i dostarczenie worka big-bag przeznaczonego do zbierania odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz ich transport i zagospodarowanie; 

2) Udostępnienie i dostarczenie kontenera przeznaczonego do zbierania odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz ich transport i zagospodarowanie. 

 

§ 3. Ustala się następujące ceny usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Prószków: 

1) Jednorazowe udostępnienie i dostarczenie worka big-bag (pojemność 1 m3) przeznaczonego do 

zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz ich 

transport i zagospodarowanie – 295,00 złotych; 

 2) Jednorazowe udostępnienie i dostarczenie kontenera (pojemność 1 m3) do zbierania odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz ich transport 

i zagospodarowanie – 449,00 złotych. 

 

§ 4.  

1. Określa się następujący sposób świadczenia usług dodatkowych: właściciel nieruchomości w razie 

zamiaru skorzystania z usług dodatkowych, po uiszczeniu w kasie Urzędu Miejskiego w Prószkowie ceny 

otrzyma odpowiednio: 

1) worek big-bag do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne; lub 

2) kontener do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. 

2. Dodatkowy odbiór z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących 

odpady komunalne następuje po zgłoszeniu Burmistrzowi Prószkowa zamówienia dodatkowych usług 



świadczonych przez Gminę Prószków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  

3. Zgłoszenia dokonuje właściciel nieruchomości z uwagi na fakt, że wyposażenie nieruchomości w 

worek big-bag lub kontener do gromadzenia odpadów nie jest obowiązkowe, nie później niż 7 dni 

roboczych przed planowanym odbiorem odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne. Decyduje data złożenia zamówienia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę 

Prószków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 5. Usługi dodatkowe świadczone są w terminie uzgodnionym pomiędzy właścicielem nieruchomości a 

Gminą Prószków. 

§ 6. Cenę za usługę dodatkową w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów uiszcza się w dniu złożenia zamówienia. 

§ 7. Ustala się wzór zamówienia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Prószków w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 

brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XIX/139/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2016 r. w 

sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Prószków w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  

Zamówienie dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Prószków w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

 

Zamówienie dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Prószków w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania 

tych odpadów 
 
Pola jasne należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami, czarnym lub 
niebieskim kolorem. 
 

1. Miejsce złożenia zamówienia 
Burmistrz Prószkowa 

ul. Opolska 17, 46-060 Prószków 
 

1a. Rodzaj zgłoszenia  

□ zamówienie dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów                                           

2. DANE  SKŁADAJĄCEGO ZAMÓWIENIE   

IMIĘ I NAZWISKO 
 

3. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO ZAMÓWIENIE 

GMINA 
 

ULICA NR  DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY POCZTA 

TELEFON KONTAKTOWY* 
 

4. ADRES NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY ZAMÓWIENIE  (nie wypełniać jeżeli jest taki sam jak adres 
zamieszkania składającego zamówienie) 

GMINA 
 

ULICA NR  DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY POCZTA 

5. RODZAJ DODATKOWEJ USŁUGI 

Usługa  Ilość worków dodatkowych 

□   dodatkowy wywóz worka typu big-bag o 
pojemności 1 m3- odpady budowlano- remontowe 
i rozbiórkowe ** 

……….sztuk x 295,00 zł = ……………. zł 

□   dodatkowy wywóz kontenera o pojemności 
1 m3 - odpady budowlano- remontowe i 
rozbiórkowe ** 

……….sztuk x 449,00 zł = ……………. zł 

6. PODPIS SKŁADAJĄCEGO ZAMÓWIENIE 

 
                   …………………………………………                                                      …………………………………………  
                      (miejscowość i data)                                                                                (podpis) 
 

 
Wyjaśnienia: 
*  Pole nieobowiązkowe. Podanie danych jest dobrowolne. 
** Zamówienie należy zgłosić nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym odbiorem odpadów. Decyduje data złożenia 
zamówienia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Prószków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Burmistrzowi Prószkowa.  

 
 
 



 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

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

ul. Opolska 17, 46-060 Prószków. 
2. W sprawie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem ochrony 

danych na adres e-mail iod@proszkow.pl bądź na adres siedziby Administratora. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 

• art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej Administratorowi; 

• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów. 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa bądź inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane 
osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Prószkowa, w szczególności w związku ze świadczeniem usług 
informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy 
prawnej. 

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

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

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

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych 

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

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

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel pozyskania Pani/Pana 

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

11. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr       /       /2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Prószków w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich 

świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

 

Zgodnie z art. 6r ust. 2d Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U.2019.2010 t.j., ze zm.) Gmina zobowiązana jest do odbioru wszystkich odpadów komunalnych, aby to 

umożliwić podejmowana jest nowa Uchwała, w której zawarto również uaktualnienie cen świadczonych usług 

dodatkowych w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących 

odpady komunalne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



                                                                Druk nr 111    

Projekt z dnia 21.11.2019 r. 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR  …/…../2019 

Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia …. listopada 2019 r. 

 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Prószków 

 

 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1461) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) - Rada Miejska w Prószkowie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Ogłasza się tekst jednolity uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004 r. w 

sprawie uchwalenia statutu gminy Prószków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r., poz. 930), z uwzględnieniem 

zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą nr XLIII/397/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany 

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

Statutu Gminy Prószków (Dz.Urz. Woj. Opols. z 2018 r., poz. 2755); 

2) uchwałą nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 

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

Prószków (Dz.Urz. Woj. Opols. Z 2018 r., poz. 3459); 

3) uchwałą nr XIV/89/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w 

sprawie uchwalenia statutu gminy Prószków (Dz.Urz. Woj. Opols. Z 2019 r., poz. 3192).   

§ 2. 

 

Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miejskiej w Prószkowie stanowiącego 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

 

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

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały: 

 

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych, teksty jednolite aktów normatywnych innych niż ustawa ogłasza organ właściwy 

do wydania aktu normatywnego. Tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku 

urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

Rady Miejskiej w Prószkowie 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Prószków 

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 

jednolity tekst uchwały Nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004 r.w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Prószków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r., poz. 930), z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych: 

1) uchwałą nr XLIII/397/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany 

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

Statutu Gminy Prószków (Dz.Urz. Woj. Opols. z 2018 r., poz. 2755); 

2) uchwałą nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 

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

Prószków (Dz.Urz. Woj. Opols. z 2018 r., poz. 3459); 

3) uchwałą nr XIV/89/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 września 2019 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie uchwalenia statutu gminy Prószków (Dz.Urz. Woj. Opols. Z 2019 r., poz. 3192). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) §2, §3 i §4 Uchwały nr XLIII/397/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004 w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Prószków (Dz.Urz.Woj. Opols.z 2018 r. poz. 2755), które stanowią: 

- „§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa."; 

- „§3.Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków, 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, a zapisy Statutu w brzmieniu nadanym niniejszą Uchwałą stosuje się do kadencji 

organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała 

została podjęta. ”. 

2) §2, §3 i §4 Uchwały nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany 

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

Statutu Gminy Prószków (Dz.Urz. Woj. Opols. z 2018 r., poz. 3459), które stanowią: 

- „§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa."; 

- „§3.Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków, 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.”. 

3) §2, §3 i §4 Uchwały nr nr XIV/89/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 września 2019 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy Prószków (Dz.Urz. Woj. Opols. Z 2019 r., poz. 3192) które 

stanowią: 

- „§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa."; 

- „§3.Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków, 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.”. 

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.



 

Załącznik do obwieszczenia 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

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

Uchwała nr XVIII/136/2004 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 23 marca 2004 r. 

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 (t.j. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) 1)  - Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Uchwała stanowi Statut Gminy Prószków i określa jej ustrój. 

§ 2. 2)  Gmina obejmuje terytorium o powierzchni 11.781 ha, której granice zakreślone zostały na mapie 

stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu. 

§ 3. 1.  Herbem Gminy Prószków jest wizerunek określony w załączniku nr 2 do niniejszego Statutu. 

2. Flagą Gminy jest wizerunek określony w załączniku nr 3 do Statutu. 

3. Pieczęcią urzędową Gminy jest tłoczona pieczęć okrągła, zawierająca pośrodku herb Gminy, a w otoku napis 

odpowiadający nazwie Gminy. 

4. Herb i flaga są znakami chronionymi. 

5. Zgodę na używanie herbu i flagi wyraża Burmistrz Prószkowa. 

§ 4. 1.  Siedzibą organów Gminy jest miasto Prószków, ul.Opolska 17. 

2. (skreślony). 

§ 5. 1.  Udostępnianie obywatelom dokumentów i informacji wynikających z wykonywania zadań publicznych 

odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

2. Miejscem składania wniosków o udostępnienie informacji, udzielania informacji w formie ustnej lub 

pisemnej oraz kopiowania i drukowania informacji jest Urząd Miejski w Prószkowie. 

3. Miejscem wywieszania informacji jest tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, a ich wyłożenie 

następuje w sekretariacie tego urzędu. 

4. Posiedzenia Rady Miejskiej i jej komisji odbywają się w miejscu wskazanym w ogłoszeniu. 

Referendum gminne 

§ 6. W sprawach ważnych dla Gminy, wspólnota samorządowa może podjąć rozstrzygnięcie w drodze 

referendum gminnego, przeprowadzanego na zasadach określonych w ustawie. 

Rada Miejska 

§ 7. 3)  1. Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym. 

2. W skład Rady Miejskiej wchodzą radni w liczbie 15. 

§ 8. 4)  1. Organizowanie pracy oraz prowadzenie obrad Rady Miejskiej jest zadaniem Przewodniczącego, a w 

razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczącego. 

                                                           
1) rok i pozycję ogłoszenia w Dzienniku Ustaw tekstu jednolitego ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

wskazano według stanu prawnego na dzień wejscia w życie uchwały nr............/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Prószków 
2) § 2 zmieniony przez § 1 ust. 1 uchwały nr XLIII/397/2018 z dnia 28 września 2018 r. (Dz.Urz.Woj. Opols.z 2018 r. 

poz. 2755) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 października 2018 r. 
3) § 7 zmieniony przez § 1 ust. 2 uchwały, o której mowa w przypisie 2 



 

2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje ze swego grona Rada Miejska nowej 

kadencji na pierwszej sesji. 

3. Do zadań Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczącego, należy w szczególności: 

1) przygotowywanie i zwoływanie sesji Rady Miejskiej; 

2) przewodniczenie obradom Rady Miejskiej; 

3) podpisywanie uchwał; 

4) koordynowanie realizacji zadań Rady Miejskiej oraz prac komisji Rady; 

5) udzielanie radnym pomocy w sprawowaniu mandatów; 

6) nadawanie biegu korespondencji kierowanej do Rady Miejskiej; 

7) wykonywanie innych zadań określonych w obowiązujących przepisach. 

§ 9. 5)  1. Rada Miejska rozpatruje: 

1) skargi i wnioski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.); 

2) petycje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 870). 

2. Skargi, wnioski i petycje podlegające rozpatrzeniu przez Radę Miejską są rejestrowane odpowiednio 

w rejestrze skarg i wniosków oraz w rejestrze petycji prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Prószkowie. 

3. Przewodniczący Rady Miejskiej przekazuje: 

1) skargę: 

a) podmiotowi, wobec którego została wniesiona skarga, celem ustosunkowania się do zarzutów podniesionych 

w skardze, 

b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz opracowania 

propozycji sposobu ich rozpatrzenia; 

2) wniosek lub petycję: 

a) Burmistrzowi celem zajęcia stanowiska, 

b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem opracowania propozycji sposobu ich rozpatrzenia (załatwienia). 

TRYB PRACY RADY MIEJSKIEJ 

§ 10. 6)   

1. Rada Miejska obraduje na sesjach i rozstrzyga w formie uchwał o wszystkich sprawach należących do jej 

kompetencji, określonych ustawowo oraz w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw. 

2. Oprócz uchwał określonych w ust. 1 Rada Miejska może podejmować: 

1) postanowienia proceduralne; 

2) deklaracje -zawierające zobowiązanie się do określonego postępowania; 

3) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie; 

4) apele - zawierające formalne, niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, 

podjęcia inicjatywy czy zadania. 

3. Do form, o których mowa w ust. 2, nie ma zastosowania tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej 

i podejmowania uchwał. 

§ 11. 7)   

                                                                                                                                                                                                            
4) § 8 zmieniony przez § 1 ust 1 uchwały nr XLII/16/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. (Dz.Urz.Woj. Opols. z 2018 r., poz.3459) 

zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 grudnia 2018 r. 
5) § 9 zmieniony przez § 1 ust. 2 uchwały, o której mowa w przypisie 2 
6) § 10 zmieniony przez § 1 ust. 2 uchwały, o której mowa w przypisie 2 



 

1. Rada Miejska obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych. 

2. Sesje zwyczajne odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

3. 8)  W sprawach istotnych lub nieciepiących zwłoki, Rada Miejska może odbywać sesje nadzwyczajne, na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 z późn. zm.). 

§ 12. 9)   

1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodniczącego obrad lub radnego, Rada może 

postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu 

tej samej sesji. 

2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada Miejska może postanowić w szczególności ze 

względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania 

dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie 

lub podjęcie uchwał. 

3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed 

ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole. 

4. Radnych obecnych na przerwanej sesji uznaje się za powiadomionych o terminie jej kontynuowania. 

5. Radnych nieobecnych zawiadamia się niezwłocznie o terminie nowego posiedzenia. 

§ 13. 10)   

1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący, ustalając porządek obrad, a także miejsce, dzień i godzinę 

rozpoczęcia sesji. 

2. O terminie i miejscu sesji zwyczajnej zawiadamia się radnych co najmniej na 7 dni przed ustalonym 

terminem obrad, wysyłając zawiadomienia zawierające informacje o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad, porządek 

sesji oraz projekty uchwał i niezbędne materiały związane z tematyką sesji i porządkiem obrad. 

3. Zawiadomienia, projekty uchwał, sprawozdania i inne materiały przekazywane są radnym drogą 

elektroniczną. 

4. Na wniosek radnego materiały, o których mowa w ust. 2 mogą być dostarczane w wersji papierowej za 

pośrednictwem pracowników Urzędu Miejskiego w Prószkowie, kuriera, poczty lub innego operatora. 

5. W przypadku braku możliwości dostarczenia radnym zawiadomień, projektów uchwał i innych niezbędnych 

materiałów w sposób określony w ust. 3, dostarczenie odbywa się w sposób określony w ust. 4. 

6. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2, na wniosek radnych, Rada może postanowić 

o odroczeniu sesji. Wniosek o odroczenie sesji powinien być zgłoszony po otwarciu sesji Rady Miejskiej, a przed 

odczytaniem porządku obrad. W takim przypadku Przewodniczący Rady Miejskiej dokonuje ponownego zwołania 

sesji. 

7. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad sesji podaje się do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty, w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem sesji, za wyjątkiem sesji, o których mowa 

w § 11 ust. 3, gdzie zawiadomienie podlega upublicznieniu najpóźniej w dniu odbycia sesji. 

8. Przed każdą sesją Przewodniczący ustala listę zaproszonych na sesję gości. 

§ 14. 11)   

1. Sesje Rady Miejskiej są jawne. 

2. Wyłączenie jawności sesji możliwe jest jedynie w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa 

powszechnie obowiązującego. 
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3. W miejscu obrad Rady Miejskiej należy zapewnić miejsca dla radnych, osób zaproszonych, przedstawicieli 

środków masowego przekazu oraz publiczności. 

4. Przewodniczący ustala warunki techniczne transmisji i utrwalania obrad przy pomocy urządzeń 

audiowizualnych, mając na względzie zachowanie porządku podczas sesji. 

§ 15. 12)  Zgłoszenia do uczestnictwa w debacie nad raportem o stanie gminy, o którym mowa w art. 28aa ust. 1-

2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), 

przyjmowane są od dnia, w którym zwołano sesję, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie 

udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. 

§ 16. 13)   

1. Rada rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Miejskiej. 

2. W przypadku, gdy liczba radnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu Rady Miejskiej, 

Przewodniczący nie przerywa obrad, jednak niemożliwe jest wówczas podejmowanie uchwał. 

§ 17. 14)   

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), sesję Rady Miejskiej otwiera i prowadzi Przewodniczący. 

2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: "Otwieram sesję Rady 

Miejskiej w Prószkowie". 

3. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w 

przypadku braku quorum wyznacza nowy termin sesji i zamyka obrady. 

4. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu quorum Przewodniczący pyta o ewentualne wnioski w sprawie zmiany 

porządku obrad. 

5. Z wnioskiem o zmianę porządku obrad może wystąpić każdy z radnych, komisja, klub radnych oraz 

Burmistrz. 

§ 18. 15)   

1. Przewodniczący Rady Miejskiej prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając 

dyskusje nad każdym z punktów. 

2. Przewodniczący Rady Miejskiej w miarę potrzeb zarządza przerwę w obradach. 

3. Przewodniczący udziela głosu radnym według kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach może 

udzielić głosu poza kolejnością. 

4. Przewodniczący może zabierać głos na każdym etapie obrad, a także udzielać głosu osobie niebędącej 

radnym, szczególnie zaproszonym gościom. 

§ 19. 16)   

1. Przewodniczący Rady Miejskiej czuwa nad sprawnym przebiegiem sesji i przestrzeganiem porządku obrad. 

2. W przypadku stwierdzenia, że radny w swoim wystąpieniu wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub 

znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, Przewodniczący może zwrócić mu uwagę, a następnie odebrać 

mu głos. 

3. Jeżeli zachowanie radnego, w drastyczny sposób zakłóca porządek obrad, bądź uchybia powadzeniu sesji, 

Przewodniczący zwraca mu uwagę. Po bezskutecznym zwróceniu uwagi Przewodniczący może odebrać radnemu 

głos. 

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do uczestniczących w sesji osób spoza grona radnych. 

§ 20. 17)   
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1. W trakcie sesji Przewodniczący udziela głosu w sprawie zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, 

których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy: 

a) stwierdzenie quorum, 

b) zakończenie dyskusji, 

c) zamknięcie listy mówców, 

d) ograniczenie czasu wystąpień; 

e) głosowania imiennego; 

f) zamknięcia listy kandydatów przy wyborach; 

g) zgłoszenia autopoprawki lub poprawki do projektu uchwały lub wycofanie projektu uchwały; 

h) poszerzenie lub zmianę porządku obrad; 

i) przerwanie, zamknięcie lub odroczenie posiedzenia. 

2. Wnioski o charakterze formalnym przewodniczący poddaje pod głosowanie, w którym radni głosują przez 

podniesienie ręki. 

§ 21. 18)  Uchwały Rady Miejskiej, o których mowa w § 10 ust. 1 oraz deklaracje, oświadczenia i apele, 

o których mowa w § 10 ust. 2, są odrębnymi dokumentami, z wyjątkiem postanowień proceduralnych, które są 

odnotowywane w protokole sesji. 

§ 22. 19)   

1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Miejską mogą występować poszczególni radni, komisje rady, 

kluby radnych, Burmistrz oraz grupa co najmniej 200 mieszkańców gminy, posiadających czynne prawo wyborcze 

do organu stanowiącego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz uchwale Rady Miejskiej określającej szczegółowe zasady 

wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 

2. Wykonanie inicjatywy uchwałodawczej koordynuje Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz, 

podejmując w tym celu działania niezbędne do prawidłowego przygotowania projektu, w szczególności 

zapewniające zaopiniowanie go przez właściwe komisje Rady. 

3. Projekt uchwały powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 

20 czerwca 2002 r. - w sprawie "zasad techniki prawodawczej" (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 283). 

4. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z pisemnym uzasadnieniem wnioskodawcy, 

w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji. 

5. Do projektu uchwały należy dołączyć opinię radcy prawnego, a w przypadkach, gdy podjęcie uchwały 

wywołuje skutki finansowe, także opinię skarbnika gminy. Złożenie podpisu i pieczęci imiennej na projekcie 

uchwały przez radcę prawnego lub skarbnika przyjmuje się jako formę wyrażenia pozytywnej opinii do projektu. 

6. Podmiotowi, który wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą przysługuje prawo cofnięcia projektu uchwały 

w dowolnym momencie. 

§ 23. 20)   

1. Projektodawca może wprowadzić autopoprawki do projektu uchwały. 

2. Prawo zgłaszania poprawek przysługuje Burmistrzowi, komisjom, klubom i radnemu. 

3. Zgłoszone autopoprawki i poprawki poddaje się pod głosowanie. 

§ 24. 21)   

                                                                                                                                                                                                            
17) § 21 zmieniony przez § 1 ust. 2 uchwały, o której mowa w przypisie 2 
18) § 20 zmieniony przez § 1 ust. 2 uchwały, o której mowa w przypisie 2 
19) § 22 zmieniony przez § 1 ust. 2 uchwały, o której mowa w przypisie 2 
20) § 23 zmieniony przez § 1 ust. 2 uchwały, o której mowa w przypisie 2 
21) § 24 zmieniony przez § 1 ust. 2 uchwały, o której mowa w przypisie 2 



 

1. Głosowanie jawne odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie 

i utrwalenie imiennego wykazu głosowania radnych. 

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący, który w oparciu o dane pochodzące 

z dedykowanej aplikacji obsługującej Radę Miejską sumuje głosy, porównuje z ilością radnych obecnych w czasie 

głosowania, względnie ze składem lub z ustawowym składem Rady Miejskiej i podaje wyniki głosowania. 

3. Wyniki głosowania jawnego podaje Przewodniczący Rady Miejskiej. 

4. W przypadku równej liczby głosów dokonuje się ponownego głosowania lub projekt uchwały poddaje się 

pod obrady najbliższej sesji. 

§ 25. 22)   

1. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w § 24 przy użyciu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania radnych nie jest możliwe z przyczyn 

technicznych, przeprowadza się głosowanie jawne imienne. 

2. Głosowanie imienne odbywa się poprzez kolejne wywołanie przez Przewodniczącego w porządku 

alfabetycznym nazwisk radnych i odnotowanie w protokole głosowania, czy radny oddał głos "za", 

"przeciw", czy "wstrzymał się" od głosu. 

3. Głosowanie imienne zarządza, przeprowadza i ogłasza jego wyniki Przewodniczący Rady Miejskiej. 

4. Głosowanie imienne nie dotyczy wniosków proceduralnych, nad którymi Radni głosują przez podniesienie 

ręki. 

§ 26. 23)   

1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych ustawowo. 

2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym 

każdorazowo Rada Miejska ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady 

Komisja Skrutacyjna z wybranym spośród siebie przewodniczącym komisji. 

3. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, 

wyczytując kolejno radnych z listy obecności. 

4. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. 

5. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik 

głosowania. 

6. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad sesji. 

§ 27. 24)   

1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną 

treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji 

wnioskodawcy. 

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to 

wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest 

najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący Rady. 

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący Rady przed zamknięciem listy 

kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej 

poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory. 

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie. 

§ 28. 25)   
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1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek 

o odrzucenie tego wniosku (wniosków), Rada Miejska głosuje w pierwszej kolejności nad wnioskiem o odrzucenie 

wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały. 

2. Rada Miejska może przesłać projekt uchwały projektodawcy, w celu wprowadzenia zmian, poprawek 

i uzupełnień. 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku głosowania nad zmianą uchwały. 

§ 29. 26)   

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała 

większą liczbę głosów "za" niż "przeciw" w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu 

jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej 

z grup głosujących "za" czy "przeciw". 

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z wielu możliwości, przechodzi wniosek lub kandydatura, na którą 

oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe, przy czym każdy Radny może głosować 

tylko raz. 

3. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że zostaje przyjęty wniosek lub kandydatura, które 

uzyskały co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn. przeciwnych 

i wstrzymujących się. 

4. Bezwzględna większość ustawowego składu Rady oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem 

lub kandydaturą, przewyższająca połowę ustawowego składu Rady. 

§ 30. 27)   

1. W razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Rada może dokonać reasumpcji głosowania. 

2. Wniosek może być zgłoszony i reasumpcja głosowania dokonana wyłącznie na posiedzeniu, na którym 

odbyło się głosowanie. 

3. Rada rozstrzyga o reasumpcji głosowania na wniosek złożony Przewodniczącemu obrad. 

4. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania tajnego i imiennego. 

§ 31. 28)   

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: 

"Zamykam sesję Rady Miejskiej w Prószkowie". 

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji. 

§ 32. 29)   

1. Burmistrz zapewnia warunki techniczne i organizacyjne niezbędne dla prawidłowej pracy Rady Miejskiej na 

sesji. 

2. Na podstawie nagrania z sesji dokonanego za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, sporządza się 

protokół z sesji Rady Miejskiej. 

§ 33. 30)   

1. Protokół z sesji Rady Miejskiej w sposób syntetyczny przedstawia przebieg obrad Rady Miejskiej. 

2. Protokół z sesji winien zawierać w szczególności: 

1) numer sesji, datę i miejsce sesji; 
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2) liczbę radnych obecnych na posiedzeniu; 

3) stwierdzenie nieobecności radnych (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych); 

4) stwierdzenie prawomocności obrad (quorum); 

5) imię i nazwisko przewodniczącego obradom; 

6) porządek obrad; 

7) podjęte uchwały Rady wraz z wynikiem głosowania; 

8) nazwiska mówców występujących w poszczególnych punktach porządku obrad; 

9) zgłoszone wnioski, w tym imię i nazwisko zgłaszającego oraz przedmiot, którego dotyczy; 

10) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały; 

11) inne sprawy wskazane do odnotowania przez Przewodniczącego; 

12) czas trwania sesji. 

3. Protokół z sesji podpisują osoby sporządzające protokół oraz każda z osób, która przewodniczyła obradom 

w czasie tej sesji. 

4. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi arabskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji 

i oznaczeniem roku kalendarzowego. 

5. Do protokołu dołącza się w szczególności: 

1) listę obecności radnych na sesji oraz odrębną listę gości, jeśli ją sporządzono; 

2) oryginały podjętych uchwał; 

3) imienne wykazy głosowań radnych; 

4) karty z oddanymi głosami i protokół głosowania tajnego; 

5) inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego. 

§ 34. 31)   

1. Protokół z sesji Rady Miejskiej podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Prószków oraz wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Prószkowie niezwłocznie po zakończeniu sesji. 

2. W terminie 7 dni od daty upublicznienia protokołu radny może zgłosić Przewodniczącemu pisemny wniosek 

o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu. O sposobie rozstrzygnięcia wniosku po wysłuchaniu protokolanta 

i zapoznaniu się z nagraniem z sesji decyduje Przewodniczący informując o tym wnioskodawcę, nie później niż 

w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. 

3. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 2 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady 

Miejskiej. 

4. Rada Miejska rozpatruje sprzeciw, o którym mowa w ust. 3, w trybie określonym w § 20 Statutu, na 

najbliższej sesji następującej po jego wniesieniu. 

5. W przypadku uwzględniania przez Przewodniczącego wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub pozytywnego 

rozpatrzenia przez Radę Miejską sprzeciwu, treść sprostowania stanowi załącznik do protokołu. 

§ 35. 32)   

1. Uchwały podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady, który przewodniczył obradom. 

2. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi 

numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały, a poszczególne elementy oddziela się przy pomocy prawego ukośnika. 

Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta. 

                                                           
31) § 34 zmieniony przez § 1 ust. 2 uchwały, o której mowa w przypisie 2 
32) § 35 zmieniony przez § 1 ust. 2 uchwały, o której mowa w przypisie 2 



 

3. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady. Rejestr uchwał 

prowadzi Burmistrz. 

4. Odpisy uchwał przekazywane są właściwym jednostkom do realizacji lub do wiadomości, zależnie od ich 

treści. 

RADNI 

§ 35a. 33)   

1. Radny ma prawo inicjatywy uchwałodawczej oraz prawo występowania z interpelacjami, zapytaniami 

i wnioskami, na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.). 

2. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności. 

3. Każdą swoją nieobecność w obradach Rady Miejskiej i komisjach stałych, radny powinien usprawiedliwić 

przed Przewodniczącym Rady Miejskiej lub Przewodniczącym Komisji. 

§ 35b. 34)   

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych według kryteriów przez siebie przyjętych z zastrzeżeniem przepisów 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.). 

2. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych. 

3. Przynależność radnych do klubu jest dobrowolna. 

4. Kluby działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulaminy klubów nie mogą być 

sprzeczne ze Statutem. 

5. Działalność klubów radnych nie może być finansowana z budżetu Gminy. 

6. Przedstawiciel klubu radnych ma prawo przedstawiać stanowisko klubu we wszystkich sprawach będących 

przedmiotem obrad Rady Miejskiej. 

§ 35c. 35)   

1. Zebranie założycielskie klubu podejmuje uchwałę w sprawie utworzenia klubu określając jego nazwę, 

uchwala regulamin organizacyjny klubu, dokonuje wyboru przewodniczącego klubu. 

2. Klub może powołać wiceprzewodniczącego oraz sekretarza klubu. 

3. Przewodniczący Rady Miejskiej prowadzi rejestr klubów radnych. 

4. Przewodniczący klubu dokonuje zgłoszenia o jego utworzeniu Przewodniczącemu Rady Miejskiej, który 

dokonuje wpisu klubu do rejestru klubów radnych. 

5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać: 

1) nazwę klubu; 

2) imię i nazwisko przewodniczącego klubu; 

3) imienną listę wraz z podpisami członków klubu z odnotowaniem pełnionych przez nich funkcji w klubie; 

4) regulamin organizacyjny klubu. 

6. Wszelkie zmiany danych dotyczących klubu wymienionych w ust. 5, przewodniczący klubu zgłasza 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie nieprzekraczającym 14 dni od powstania zmian. 

7. Klub radnych ulega rozwiązaniu na skutek: 

1) uchwały klubu; 

2) zmniejszenia się liczby członków klubu poniżej 3; 

3) upływu kadencji Rady. 

                                                           
33) § 35a dodany przez § 1 ust 3 uchwały, o której mowa w przypisie 2 
34) § 35b dodany przez § 1 ust 3 uchwały, o której mowa w przypisie 2 
35) § 35c dodany przez § 1 ust 3 uchwały, o której mowa w przypisie 2 



 

8. O rozwiązaniu klubu z przyczyn wymienionych w ust. 7 pkt 1 i 2 przewodniczący klubu powiadamia 

niezwłocznie Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ 

§ 35d. 36)   

1. Rada powołuje następujące komisje stałe: 

1) Komisja Rewizyjna; 

2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 

3) Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego; 

4) Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska, Rzemiosła i Handlu; 

5) Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich. 

2. Rada może na wniosek radnych lub Burmistrza powołać do określonych zadań komisje doraźne, ustalając 

każdorazowo ich przedmiot działania i skład osobowy. Komisja doraźna ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania, 

dla którego została powołana lub w terminie określonym w uchwale o jej utworzeniu. 

§ 35e. 37)  Do zadań komisji stałych należy w szczególności: 

1) rozpatrywanie i opiniowanie spraw w zakresie swej działalności przekazywanych komisji przez Radę Miejską, 

Burmistrza oraz przez członków komisji; 

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą; 

3) opiniowanie projektów uchwał; 

4) wykonywanie czynności kontrolnych na zlecenie Rady Miejskiej; 

5) opracowanie podstawowych kierunków działań, programów oraz koordynacja planów pracy Rady; 

6) współdziałanie z innymi komisjami, jednostkami i organizacjami zajmującymi się sprawami należącymi do 

zakresu działania komisji. 

§ 35f. 38)   

1. Każdy radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji. 

2. Rada określa skład osobowy komisji i powołuje jej przewodniczącego. 

3. W trakcie kadencji Rada może zmienić skład osobowy i przewodniczącego komisji. 

§ 35g. 39)   

1. Przewodniczący komisji zwołuje posiedzenia i ustala porządek obrad. Posiedzenia odbywają się w miarę 

potrzeb. 

2. Posiedzenia komisji są prawomocne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu komisji. 

3. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów. Głosowania odbywają się przez podniesienie ręki. 

4. Posiedzenia komisji prowadzi przewodniczący komisji lub jego zastępca. 

5. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół. 

6. Komisje składają na sesji Rady Miejskiej coroczne sprawozdania ze swojej działalności. 

§ 35h. 40)   

1. Komisje do realizacji zadań o charakterze kompleksowym, należących do właściwości kilku komisji 

powinny odbywać wspólnie posiedzenia oraz uchwalać wspólnie wnioski i opinie. Wspólnym posiedzeniom 

komisji przewodniczy jeden z przewodniczących komisji, które odbywają posiedzenie. 

                                                           
36) § 35d dodany przez § 1 ust 3 uchwały, o której mowa w przypisie 2 
37) § 35e dodany przez § 1 ust 3 uchwały, o której mowa w przypisie 2 
38) § 35f dodany przez § 1 ust 3 uchwały, o której mowa w przypisie 2 
39) § 35g dodany przez § 1 ust 3 uchwały, o której mowa w przypisie 2 
40) § 35h dodany przez § 1 ust 3 uchwały, o której mowa w przypisie 2 



 

2. Komisje mogą inicjować i podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych rad gmin, a także 

organizacjami społecznymi i zawodowymi. 

3. Komisje do wykonania swych zadań mogą zasięgać opinii specjalistów przez siebie wybranych, za zgodą 

Rady Miejskiej. 

4. Komisje przeprowadzają kontrole według zasad określonych w § 37-45 Statutu. 

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej 

§ 36. Skład Komisji Rewizyjnej liczy 3 członków. 

§ 37. 1.  Komisja pracuje według rocznych planów pracy, zatwierdzonych przez Radę. 

2. Rada Miejska może zlecić Komisji przeprowadzenie kontroli doraźnej. 

3. Rada, zlecając Komisji przeprowadzenie kontroli doraźnej, określa szczegółowo zakres i przedmiot kontroli 

oraz termin jej przeprowadzenia. 

§ 38. Komisja przeprowadza kontrole w szczególności w oparciu o następujące kryteria: 

a) legalności, 

b) gospodarności, 

c) rzetelności, 

d) celowości. 

§ 39. 1.  Kontrolę przeprowadza zespół kontrolujący w składzie określonym uchwałą Komisji. 

2. W skład zespołu kontrolującego mogą wchodzić członkowie innych stałych komisji Rady Miejskiej. 

3. W uchwale komisji określa się jednostkę objętą kontrolą i szczegółowy zakres kontroli. 

4. Uchwała komisji stanowi upoważnienie do działania w jej imieniu i podlega okazaniu w kontrolowanej 

jednostce przed podjęciem czynności kontrolnej. 

§ 40. Przewodniczący Komisji zawiadamia Burmistrza lub kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze 

przeprowadzenia kontroli co najmniej 7 dni przed terminem kontroli. 

§ 41. W związku z wykonywaną działalnością, zespół kontrolujący upoważniony jest do: 

1) wstępu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki, 

2) wglądu do akt i dokumentów związanych z prowadzoną kontrolą, z wyjątkiem spraw objętych tajemnicą 

państwową, 

3) żądania od kierownika kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących 

przedmiotu kontroli, 

4) przyjmowania oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki, 

5) występowania z wnioskiem do Rady o powołanie biegłego do zbadania spraw będących przedmiotem kontroli. 

§ 42. 1.  Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany do zapewnienia zespołowi kontrolującemu 

warunków lokalowych i technicznych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. 

2. Podczas dokonywania czynności kontrolnych, zespół kontrolujący jest zobowiązany do przestrzegania: 

a) przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązujących na terenie kontrolowanej jednostki, 

b) przepisów o postępowaniu z informacjami zawierającymi tajemnicę państwa i służbową, w zakresie 

obowiązującym w kontrolowanej jednostce. 

3. Działalność zespołu kontrolującego nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w kontrolowanej 

jednostce. 

§ 43. 1.  Z przebiegu kontroli zespół sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie zespołu oraz 

kierownik kontrolowanej jednostki. 

2. Protokół powinien zawierać: 



 

a) nazwę kontrolowanej jednostki oraz główne dane osobowe kierownika, 

b) imiona i nazwiska członków zespołu kontrolującego, 

c) określenie zakresu i metody kontroli oraz podstawy prawnej, 

d) czas trwania kontroli, 

e) opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespół, 

f) ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej, 

g) wykaz załączników. 

3. Protokół sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik 

jednostki kontrolowanej, drugi Przewodniczący Rady Miejskiej, trzeci Burmistrz, a czwarty pozostaje w aktach 

Komisji. 

4. Zespół kontrolujący przedkłada Komisji propozycje zaleceń i wniosków pokontrolnych. 

§ 44. 1.  Komisja w terminie 30 dni od daty zakończenia kontroli formułuje zalecenia i wnioski w sprawie: 

a) usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, 

b) wyciągnięcia przez kierownika jednostki konsekwencji służbowych wobec winnych nieprawidłowości, 

c) ewentualnego skierowania sprawy do państwowych organów kontroli, nadzoru i ścigania. 

2. Zalecenia i wnioski, o których mowa w ust. 1 Komisja kieruje do Rady, celem uzyskania zatwierdzenia, 

a następnie do Burmistrza i kierownika jednostki kontrolowanej. 

3. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany zawiadomić w terminie nie dłuższym niż 10 dni, 

Komisję i Przewodniczącego Rady Miejskiej o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. 

4. W przypadku odmowy wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych, kierownik kontrolowanej jednostki 

zobowiązany jest podać na piśmie przyczynę odmowy wraz z uzasadnieniem. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Komisja może skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez Radę 

Miejską. 

6. Komisja dokonuje kontroli realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. 

§ 45. 1.  Wyniki swoich działań Komisja przedstawia Radzie w formie sprawozdań: 

a) rocznych - w sposób zgodny z planem, 

b) okresowych - w przypadku kontroli doraźnych lub na wniosek Rady Miejskiej. 

2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności: 

a) zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniami przyczyn ujawnionych nieprawidłowości, 

b) sprawozdanie z realizacji wniosków pokontrolnych. 

ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

§ 45a. 41)   Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ma charakter kolegialnego ciała opiniodawczo-doradczego Rady 

Miejskiej w zakresie składanych przez uprawnione podmioty skarg, wniosków i petycji. 

§ 45b. 42)   1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, rozpatrując skargę jest obowiązana do: 

1) wszechstronnego wyjaśnienia zarzutów podnoszonych w skardze; 

2) przygotowania projektu uchwały Rady Miejskiej wraz z uzasadnieniem. 

2. Na pisemne żądanie Komisji Skarg Wniosków i Petycji prowadzącej postępowanie w sprawie skargi 

Burmistrz jest obowiązany do przedkładania informacji, dokumentów i innych materiałów lub wyjaśnień co do 

stanu faktycznego i prawnego spraw podnoszonych w skardze, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

pisma. 

                                                           
41) § 45a dodany przez § 1 ust 4 uchwały, o której mowa w przypisie 2 
42) § 45b dodany przez § 1 ust 4 uchwały, o której mowa w przypisie 2 



 

3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpoznaje skargę w oparciu o ustalenia własne, dokumentację 

dostarczoną przez Burmistrza oraz inne informacje uzyskane w toku postępowania dotyczące okoliczności sprawy. 

4. W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może konsultować 

się z właściwymi merytorycznie komisjami Rady. 

§ 45c. 43)  1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, rozpatrując wniosek lub petycję jest obowiązana do: 

1) szczegółowego przeanalizowania przedmiotu wniosku lub petycji; 

2) przygotowania projektu uchwały Rady Miejskiej wraz z uzasadnieniem. 

2. Na pisemne żądanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji prowadzącej postępowanie w sprawie wniosku lub 

petycji Burmistrz jest zobowiązany do przedłożenia informacji, dokumentów i innych materiałów lub złożenia 

wyjaśnień dotyczących spraw będących przedmiotem wniosku lub petycji, nie później niż w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania pisma. 

3. W toku postępowania w sprawie wniosku lub petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może konsultować 

się z właściwymi merytorycznie komisjami Rady Miejskiej. 

§ 45d. 44)   1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z minimum 3 członków, w tym przewodniczącego 

Komisji. 

2. Na wniosek klubu radnych utworzonego po powołaniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jej skład 

powiększa się o przedstawiciela tego klubu, o ile taki przedstawiciel nie jest już członkiem komisji. 

§ 45e. 45)    Rozpatrzenie skargi, wniosku i petycji następuje w drodze odrębnej uchwały Rady po zapoznaniu 

się ze stanowiskiem przedstawionym przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

§ 45f. 46)   Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do 

31 marca każdego roku. 

§ 45g. 47)    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa Radzie - w terminie do 31 marca każdego roku 

–      roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim. 

Jednostki pomocnicze Gminy 

§ 46. 1.  Gmina tworzy jednostki pomocnicze, w szczególności sołectwa i dzielnice. 

2. Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie sołectw oraz zmiany ich granic następuje w formie uchwały Rady 

Miejskiej. 

3. Rozstrzygnięcia te dokonywane są z inicjatywy: 

a) Rady Miejskiej, 

b) mieszkańców sołectwa, wyrażonej w uchwale Zebrania Wiejskiego. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a, Rada Miejska podejmuje uchwałę po przeprowadzeniu 

konsultacji z mieszkańcami odpowiednich jednostek. 

5. Szczegółowe zasady przeprowadzania konsultacji określa odrębna uchwała Rady. 

§ 47. 1.  Przy tworzeniu, łączeniu, podziale bądź znoszeniu jednostek pomocniczych Gminy uwzględnia się 

przede wszystkim uwarunkowania przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami. 

2. Granice, szczegółową organizację, zakres działania jednostek pomocniczych oraz ich organów określa Rada 

Miejska odrębnymi statutami, nadanymi tym jednostkom. 

3. Nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych sprawują Rada Miejska i Burmistrz. 

§ 48. 1.  Jednostka pomocnicza samodzielnie zarządza znajdującymi się na jej terenie działania i powierzonymi 

jej składnikami mienia Gminy: świetlicami, klubami [... 59 ] oraz rozporządza dochodami z tego mienia. 

                                                           
43) § 45c dodany przez § 1 ust 4 uchwały, o której mowa w przypisie 2 
44) § 45d dodany przez § 1 ust 4 uchwały, o której mowa w przypisie 2 
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2. Statut jednostki pomocniczej określa składniki mienia jej powierzone. 

§ 49. 1.  Do zakresu czynności dokonywanych samodzielnie przez jednostkę pomocniczą w zakresie 

przysługującego jej mienia należą: 

a) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia, 

b) utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym zgodnie z jego aktualnym przeznaczeniem, 

c) pobieranie pożytków z mienia. 

§ 50. Jednostka pomocnicza prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy, w oparciu o roczny 

plan finansowy sołectwa. 

§ 51. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej nie będący radnym, może brać udział 

w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady z prawem występowania z głosem doradczym, zgłaszania wniosków 

i zapytań, bez prawa udziału w głosowaniu. 

Postanowienia końcowe 

§ 52. Traci moc uchwała Nr V/41/2003 Rady Gminy Prószków z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia 

Statutu Gminy Prószków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 31, poz. 738). 

§ 53. Do czasu wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie upoważnień zawartych w niniejszej uchwale 

zachowują moc przepisy dotychczasowe. 

§ 54. Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz w Dz. 

Urz. Woj. Opolskiego. 

§ 55. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Opolskiego.



 

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Nr XVIII/136/2004 

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków48)  

 

                                                           
48) Załącznik nr 1 w formie ustalonej przez Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/397/2018 z dnia 28 września 2018 r. (Dz. Urz. 

Woj. Opols. z 2018 r., poz. 2755) zmieniającej niniejszą uchwałę z dniem 23 października 2018 r. 



 

Załącznik Nr 2 do uchwały nr Nr XVIII/136/2004 

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków 

 



 

Załącznik Nr 3 do uchwały nr Nr XVIII/136/2004 

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków 

 



 

Załącznik Nr 4 do uchwały nr Nr XVIII/136/2004 

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PRÓSZKÓW49)  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49) Załącznik nr 4 w brzmieniu ustalonym przez przez § 1 uchwały nr XIV/89/2019 z dnia 27 września 2019 r. 

(Dz.Urz.Woj. Opols. z 2019 r., poz. 3192) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 października 2019 r. 



 

                                                                Druk nr 112    

Projekt z dnia 21.11.2019 r. 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

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

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2020 

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 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.),  

po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Miejska  

w Prószkowie uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Uchwala się Program Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

w Prószkowie. 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

       Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

 
Załącznik do Uchwały Nr         Rady 

Miejskiej w Prószkowie z dnia  

                2019r. w sprawie uchwalenia 

Programu Współpracy Gminy Prószków 

z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami określonymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 

2020. 
 
 
 
 
 

Program Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2020.  

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Ilekroć w programie jest mowa o: 

1. ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.); 

2. organizacjach pozarządowych – dotyczy to podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2  ustawy; 

3. innych podmiotach – dotyczy to podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy; 

4. gminie – dotyczy to Gminy Prószków.  

 

 

Cel główny programu 

 

§ 2 

 

Celem głównym programu jest budowanie aktywnego partnerstwa pomiędzy administracją publiczną  

a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w kierunku budowania społeczeństwa 

obywatelskiego. 

 

 

Cele szczegółowe programu 

 

§ 3 

 

Do celów szczegółowych programu zaliczyć należy: 

1) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur 

funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych; 

2) tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców gminy; 

3) poprawa warunków życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych; 

4) określenie priorytetowych zadań publicznych realizowanych we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami; 

5) poprawa istniejącej współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym a administracją publiczną; 

6) udział organizacji pozarządowych w tworzeniu programu współpracy. 

 

 

 

Zasady współpracy 

 

§ 4 



 

 

Współpraca Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami odbywa  

się na następujących zasadach:  

1) pomocniczości – gmina udziela pomocy organizacjom pozarządowym i innym podmiotom  

w niezbędnym zakresie, uzasadnionymi potrzebami wspólnoty samorządowej; 

2) partnerstwa – współpracy równorzędnych dla siebie podmiotów w identyfikowaniu problemów 

mieszkańców oraz wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania;  

3) suwerenności stron – gmina oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty szanują swoją 

autonomię;  

4) efektywności – polegającej na wspólnym dążeniu do jak najlepszych efektów przy realizowaniu 

zadań publicznych; 

5) uczciwej konkurencji – równym traktowaniu wszystkich podmiotów w zakresie realizowanych 

zadań poprzez stosowanie jednakowych i transparentnych zasad; 

6) jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe i inne podmioty są jawne.  

 

 

Zakres przedmiotowy współpracy 

 

§ 5 

 

Zakres przedmiotowy współpracy obejmuje realizację zadań publicznych zgodnych z art. 4 ust. 1 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 

Formy współpracy 

 

§ 6 

 

1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami może mieć charakter 

finansowy i pozafinansowy.  

1) Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych poprzez: 

a) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie  

ich realizacji; 

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie  

ich realizacji. 

2) Współpraca pozafinansowa polega na: 

a) wzajemnym informowaniu o planowanych kierunkach działalności; 

b) konsultowaniu z organizacjami i innymi podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, 

projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej  

tych organizacji; 

c) umożliwieniu organizacjom skorzystania z preferencyjnych zasad uzyskiwania lokali  

na działalność; 

d) realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych; 

e) obejmowaniu patronatem przez Burmistrza Prószkowa przedsięwzięć realizowanych przez 

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty; 

f) pomocy organizacjom pozarządowym w przedmiocie informowania o możliwościach uzyskania 

dofinansowania ze źródeł krajowych i zagranicznych; 

g) pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych w ramach umów o współpracę 

zawartych przez Gminę Prószków.  

2. Dotacja o której mowa w ust. 1 pkt 1) może zostać przeznaczona na sfinansowanie wysokości wkładu 

własnego organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w realizację projektu, w przypadku 

złożenia wniosku o dofinansowanie i przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez inne podmioty. 

 

Priorytetowe zadania publiczne 

 

§7 



 

 

Zadaniami priorytetowymi programu współpracy na rok 2020 są w szczególności:  

1) w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zadania 

polegające na: wspieraniu zrównoważonego rozwoju wsi położonych na terytorium Gminy 

Prószków a w szczególności na aktywizacji ludności wiejskiej, integracji ładu 

środowiskowego, gospodarczego i społecznego; 

2) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zadania polegające  

na propagowaniu i upowszechnianiu kultury fizycznej na terenie gminy z uwzględnieniem 

problematyki środowiska wiejskiego, sportu, rekreacji, turystyki oraz innych form aktywnego 

wypoczynku, w tym organizowanie imprez i zawodów sportowych promujących rekreację, 

turystykę i zdrowy tryb życia; 

3) w zakresie pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia ze szczególnym 

uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

zadania polegające na: pomocy w sprawach medycznych, higienicznych, odżywiania  

i rehabilitacji, pomoc ludziom obłożnie chorym, niepełnosprawnym, uzależnionym, 

rodzinom wielodzietnym i w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom w podeszłym wieku, 

świadczenia pielęgnacyjno - higieniczne, diagnostyczne oraz socjalno - bytowe, 

wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego; 

4) w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony 

przeciwpożarowej polegające na: prowadzeniu działalności mającej na celu zapobieganie 

pożarom, informowanie ludzi o istniejących zagrożeniach, branie udziału w akcjach 

ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  

z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, wykonywanie innych zadań 

wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej; 

5) w zakresie podtrzymania tradycji narodowej i działalności na rzecz mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, zadania dotyczące popularyzacji, 

rozwoju oświaty, kultury i sztuki mniejszości niemieckiej, zmierzającej do zaspokojenia  

w tym zakresie potrzeb ludności mniejszości niemieckiej, umacnianie braterskiej więzi 

ludności niemieckiej z polską, udzielania pomocy osobom powracającym na stałe z Niemiec, 

organizowanie pomocy materialnej dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej,  

a w szczególności dla rodzin wielodzietnych, osób w podeszłym wieku, osób samotnych, 

osób poszkodowanych przez los w tym odszkodowań w okresie wojny oraz na skutek 

przebywania w niewoli i obozach pracy; 

6) w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  

i współpracy między społeczeństwami, zadania polegające na dbaniu w myśl porozumienia 

o kontakty partnerskie pomiędzy Gminą Prószków, a innymi miastami i gminami 

partnerskimi, wspieranie aktywności różnorodnych instytucji, komisji, związków,  

jak również rozwój osobistych kontaktów mieszkańców Gminy Prószków mających na celu 

umocnienie więzi partnerskiej pomiędzy zaprzyjaźnionymi narodami, organizowaniu 

wymiany doświadczeń w dziedzinach gospodarczo - przemysłowych, kulturalnych i sportu; 

7) w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zadania polegające na współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy 

w zakresie ochrony i obejmowania formami ochrony zabytków i innych obiektów  

o walorach historycznych i kulturowych;  

8) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zadania 

polegające na opracowywaniu i wydawaniu publikacji poświęconych przedmiotowemu 

zakresowi, organizowaniu imprez kulturalnych, konkursów oraz wspieraniu lokalnych grup 

folklorystycznych kultywujących lokalne obrzędy i zwyczaje.  

9) w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, zadania polegające  

na aktywizacji osób w wieku emerytalnym, tworzenie miejsc spotkań seniorów, klubów 

seniora, grup wsparcia aktywizacji ruchowej. 

 

 

Okres realizacji programu 
 



 

§ 8 

 

Program współpracy będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.   

 

 

Sposób realizacji programu 

 

§ 9 

 

Realizacja programu prowadzona jest we współpracy następujących podmiotów: 

1) Burmistrza Prószkowa – w zakresie organizacji otwartych konkursów ofert i udzielania dotacji  

na realizację zadań publicznych; 

2) Wydziałów i referatów Urzędu Miejskiego w Prószkowie w zakresie przygotowywania otwartych 

konkursów ofert oraz współpracy pozafinansowej; 

3) Organizacji pozarządowych i innych podmiotów, realizujących swoje cele statutowe na terenie Gminy 

Prószków.  

 

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu. 
 

§ 10 

 

Przeznacza się środki finansowe na realizację Programu w wysokości nie mniejszej niż 100 000 złotych 

rocznie.   

 

 

Sposób oceny realizacji programu. 

 

§ 11 

 

1. Burmistrz Prószkowa sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe i inne podmioty. W szczególności dotyczy to przekazanych na realizację 

zadania publicznego środków finansowych.  

2. W zakresie oceny realizacji Programu w 2020 roku stosowane będą w szczególności następujące 

wskaźniki: 

1) wysokość środków budżetowych przekazanych organizacjom pozarządowym oraz innym 

podmiotom  

na realizację zadań publicznych; 

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert; 

3) liczba zawartych umów na realizację zadania  publicznego;  

4) liczba umów zerwanych lub unieważnionych;  

5) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu o dotację. 

 

 

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji. 

 

§ 12 

 

1. Program powstał przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.  

2. Program poddano konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w oparciu  

o uchwałę nr XLV/395/2010 z dnia 28 października 2010 r. Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa 

miejscowego Gminy Prószków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

3. Konsultacje odbyły się w formie zamieszczenia projektu „Programu Współpracy Gminy Prószków  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy 



 

Prószków na rok 2020” na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  

w Prószkowie na okres nie krótszy niż 7 dni i możliwości wypowiedzenia się w sprawie zamieszczonego 

projektu na piśmie lub drogą elektroniczną.   

 

 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert 

 

§ 13 

 

1. Komisja konkursowa powoływana jest zarządzeniem Burmistrza Prószkowa celem opiniowania ofert 

złożonych w otwartych konkursach.  

2. Członkami komisji nie mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów, 

biorących udział w otwartym konkursie.   

3. W pracach komisji mogą także uczestniczyć, z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną 

wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.  

4. Komisja konkursowa wykonuje czynności określone w art. 15 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie. 

5. Ze swoich prac Komisja sporządza protokół oceny ofert, który podpisują wszyscy członkowie Komisji 

biorący udział w jej pracach.  

6. Protokół z oceny ofert zawiera ocenę formalną oraz merytoryczną przedłożonych ofert  

wraz z propozycją wysokości dotacji.  

7. Ostatecznego wyboru ofert wraz z podjęciem decyzji o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje 

Burmistrz Prószkowa.   

8. Jeżeli Burmistrz podejmie decyzję o przyznaniu oferentowi kwoty dotacji niższej niż 

wnioskowana, wystąpi do organizacji o dostosowanie kosztorysu i harmonogramu zadania  

do planowanej dotacji. 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 przeprowadzonymi w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program 

współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Program 

uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Burmistrz 

Prószkowa, realizując założenia powołanego art. 5a ust. 1 ustawy, Zarządzeniem nr 

RO.0050.232.2019.BP z dnia  

7 listopada 2019r. poddał pod konsultacje projekt Programu Współpracy Gminy Prószków 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. W związku z 

wypełnieniem obowiązków warunkujących uchwalenie Programu, zasadne jest przyjęcie 

przedmiotowego projektu uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

                                                                Druk nr 113    

Projekt z dnia 21.11.2019 r. 

 

 

 

Uchwała Nr     /……./2019 

RADY  MIEJSKIEJ  w  PRÓSZKOWIE 

z dnia  …………… 2019 roku 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

najmu lokalu użytkowego 

                 

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

2019 roku poz. 506 j.t./ w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami /Dz.U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm./ RADA MIEJSKA w PRÓSZKOWIE uchwala, 

co następuje:  

§ 1 

 Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

lokalu użytkowego o pow. użytkowej 161,80 m2, znajdującego się w budynku nr 14 przy ul. Szkolnej w 

miejscowości Przysiecz, położonym na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 344 z 

ark.m. 4, obręb Przysiecz, gm. Prószków, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00061534/2. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

       Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

Uzasadnienie 

 

W grudniu 2019 roku skończy się termin, na który została zawarta umowa najmu na lokal 
użytkowy wymieniony w projekcie niniejszej uchwały. Dotychczasowy najemca Caritas 
Diecezji Opolskiej zwrócił się z wnioskiem o kontynuację umowy najmu, celem prowadzenia 
działalności Stacji i Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Opolskiej. W związku 
z ustawą o gospodarce nieruchomościami art. 37 ust. 4: Zawarcie umów użytkowania, najmu 
lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje 
w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 

Zatem zgoda Rady jest wymagana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

                                                                Druk nr 114    

Projekt z dnia 21.11.2019 r. 

 

 

UCHWAŁA     NR ………………. 
Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia …………….2019 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wspólnej 
obsługi administracyjnej, finansowej  i organizacyjnej jednostek  organizacyjnych 

Gminy Prószków 

Na podstawie art. 10a pkt 1 oraz art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                        
o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska                             
w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1 
 

W  uchwale Nr XXI/149/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30.09.2016r.                      
w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek  
organizacyjnych Gminy Prószków,  zmienionej uchwałą: nr XXXIV/304/2017 Rady 
Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady 
Miejskiej w Prószkowie w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej                                
i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Prószków; nr XLII/381/2018 Rady 
Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 września 2018r.  w sprawie zmiany uchwały Rady 
Miejskiej w Prószkowie w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej                            
i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Prószków  § 3 uchwały otrzymuje 
następujące brzmienie : 
„§ 3. Określa się jednostki organizacyjne obsługiwane przez Biuro Obsługi Oświaty 
Samorządowej w Prószkowie: 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Koraszewskiego  w Prószkowie, 
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej, 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich, 
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Pisarzy Śląskich Złotnikach, 
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Boguszycach, 
6. Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej, 
7. Przedszkole Publiczne w Górkach, 
8. Przedszkole Publiczne w Zimnicach  Wielkich, 
9. Przedszkole Publiczne w Prószkowie. 
10. Publiczny Żłobek w Prószkowie”. 

§ 2 
 

Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, pozostają bez zmian.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 



 

 

   

 

 

 

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

 

W  uchwale Nr XXI/149/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30.09.2016r 

w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek  

organizacyjnych Gminy Prószków zmienionej uchwałą Nr XXXIV/304/2007 Rady 

Miejskiej w Prószkowie z dnia 20.12.2017r. oraz uchwała nr XLII/381/2018 Rady 

Miejskiej  w Prószkowie  w  § 3 określono jednostki organizacyjne obsługiwane przez 

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie. 

 W związku ze wskazaniem   Centrum Usług Wspólnych, którym  jest  Biuro 

Obsługi oświaty Samorządowej  jako jednostki prowadzącej  obsługę finansową dla  

Publicznego Żłobka w Prószkowie   należało dokonać zmiany w  § 3 poprzez 

zaktualizowanie  jednostek obsługiwanych przez Biuro Obsługi Oświaty 

Samorządowej w Prószkowie tj.  dopisanie do wykazu  Żłobka w Prószkowie. 

 

W związku z powyższym przyjęcie przedstawionego projektu uchwały należy 

uznać za zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  

         Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

                                                                Druk nr 115    

Projekt z dnia 21.11.2019 r.  

 

Uchwała Nr…………………… 
Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia…………………….. 
 

         w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2020 

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2019 

poz.506), art. 41 ust.1, 2 i ust. 5  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018 poz.2137)  Rada Miejska w 

Prószkowie uchwala co następuje: 

§ 1 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2020, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2 

     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

                                                                  § 3 

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

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie  w dniu   01.01.2020r. 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

                                                       UZASADNIENIE 
 

       do projektu uchwały Nr……… 
                                               Rady Miejskiej w Prószkowie 
                                                  z dnia ……………………….. 

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

 

Prowadzenie działań  związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

należy do zadań własnych gminy. 

W szczególności zadania te obejmują: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, 

udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a 

w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych  i przeciwdziałania 

narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych.  

 

        Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast powołują gminne komisje rozwiązywania problemów 

alkoholowych w szczególności inicjujące działania o których mowa w programie. Zasady 

wynagradzania komisji określa  Rada Gminy w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemowe alkoholowych. 

 Realizacja zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Gminny program jest 

realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Mając na uwadze powyższe uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

          Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

NA ROK 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      PRÓSZKÓW 

 

 

 

 

 



 

   Gminny program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2020 

stanowi uszczegółowienie realizowanych przez gminę działań  w oparciu o ustawę z dnia 26 

października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. 

2018 poz.2137). 

    Podstawowymi celami programu jest profilaktyka uzależnień przez co należy rozumieć 

zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych oraz  ograniczaniu rozmiarów już 

istniejących problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. 

   Finansową podstawę realizacji programu stanowią dochody Gminy z opłat za wydanie 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

    Skuteczna realizacja programu polega na współpracy wielu instytucji tj. szkoły, 

przedszkola, ośrodek kultury i sportu, komisja alkoholowa, zespół interdyscyplinarny, 

stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie gminy. 

   Zgodnie z ustawą do zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w szczególności należy: 

1.  zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

jak i osób zagrożonych uzależnieniem,  

2.  udzielanie rodzinom w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej 

i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na 

rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

 4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych,  

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,  

6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

Realizacja zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki. 

Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

     Zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  są 

realizowane poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej tj. działania 

wychowawcze i informacyjne, ograniczenie dostępności alkoholu, leczenie,  zapobieganie 

negatywnym następstwom nadużywania alkoholu, przeciwdziałanie przemocy. Zadania są 

realizowane zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia, którego celem jest wydłużenie życia 



 

w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie 

nierówności społecznych w zdrowiu/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4.08.2016r w 

sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Dz.U. 2016 poz.1492/. Działania 

do realizacji wynikające z Narodowego Programu Zdrowia to w szczególności: promocja 

zdrowia- w tym edukacja zdrowotna, podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji 

działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania 

alkoholu, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zadania regulacyjne i 

zapewnienie skutecznego egzekwowania przepisów, wdrażanie programów profilaktycznych. 

     Przemoc domowa jest często spowodowana nadużywaniem spożywania alkoholu który 

doprowadza  do konfliktów w rodzinach, często jest  przyczyną rozpadu rodzin, rozwodów 

itd. Kwestie związane z przemocą w rodzinie reguluje ustawa o przeciwdziałaniu przemocy 

oraz rozporządzenie w sprawie procedury Niebieska Karta. 

ROK ILOŚĆ RODZIN U KTÓRYCH WSZCZĘTO 

PROCEDURĘ ,, Niebieska karta”  

ILOŚĆ  DZIECI W RODZINIE 

 

2015                                       14 14 

2016                                       19 16 

2017                                       12  7 

2018                                       15 23 

   I-IX 2019r.                                       13  8 

Ilość wszczętych procedur , Niebieska karta”- sprawozdawczość MOPS w Prószkowie 

   Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmuje działania 

związane z przeciwdziałaniem przemocy. Działania te realizowane są głównie poprzez 

realizację procedury ,, Niebieska Karta”. 

Procedura ,, Niebieska Karta” prowadzona w rodzinach gdzie występuje 

prawdopodobieństwo przemocy w rodzinie jest bardzo często powiązana z problemem 

nadużywania alkoholu .Osoby co do których istnieje prawdopodobieństwo że są sprawcami 

przemocy to bardzo często osoby które spożywają nadmiernie alkohol. Istnieje więc duże 

prawdopodobieństwo, że dzieci w tych rodzinach mogą być pozostawiane same sobie oraz 

przejawiać agresywne zachowania. Rodzice nie są w stanie zagwarantować im prawidłowego 

rozwoju, stałej  opieki oraz umożliwić im rożnego rodzaju form spędzania  czasu.  

 

   Zarządzeniem Nr RO.0050.126.2019.KRO z dnia 4 czerwca 2019r. Burmistrz powołał 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w szczególności inicjuje 

działania w zakresie realizowanych zadań gminy oraz podejmuje czynności zmierzające do 



 

orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w 

zakładzie lecznictwa odwykowego. Do zadań komisji należy ponadto: 

-opiniowanie wniosków w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

-współdziałanie z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi, innymi instytucjami, 

organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia, 

- kierowanie osób na badania przez biegłego sądowego celem uzyskania opinii w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 

- prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz profilaktycznej, 

-prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie gminy. 

     Zadania do realizacji zawarte w  programie dostosowane są do potrzeb lokalnych i 

możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i 

osobowe.  

     Na podstawie programu wspierane będą działania umożliwiające  dzieciom, młodzieży i 

ich rodzicom wzmocnienia więzi poprzez wspólne spędzanie czasu, udział w imprezach 

okolicznościowych, festynach rodzinnych, konkursach, zajęciach  dla dzieci i młodzieży w 

ramach zagospodarowania czasu wolnego. 

  Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki oświatowe, 

osoby prowadzące zajęcia w świetlicach wiejskich, Ośrodek Kultury i Sportu, Zespół 

Interdyscyplinarny, Punkt Konsultacji Psychologicznej, Policja oraz Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności inicjująca działania w zakresie 

profilaktyki. 

  Głównym celem programu jest ograniczenie skutków zdrowotnych i społecznych 

wynikających z nadużywania alkoholu, podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców oraz 

prowadzenie działań profilaktycznych. 

    Cele szczegółowe to: wspieranie działań profilaktycznych prowadzonych w placówkach 

oświatowych, podejmowanie działań mających na celu zmianę zachowań i postaw 

społecznych w sytuacjach związanych ze spożywaniem alkoholu, inicjowanie działań 

profilaktycznych i prewencyjnych mających na celu ograniczenie spożycia alkoholu, 

podnoszenie kwalifikacji z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych 



 

wśród osób pracujących na rzecz środowiska lokalnego, zwiększenie świadomości 

prozdrowotnej mieszkańców. 

   Cele określone w programie mogą zostać zrealizowane tylko przy współpracy  wszystkich 

instytucji zaangażowanych w realizację programu. 

USTAWOWE ZADANIA GMINY  DO REALIZACJI: 

1.Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  

uzależnionych od alkoholu w szczególności przez : 

1) dostarczenie uzależnionym i ich rodzinom informacji na temat placówek udzielających 

pomocy, 

2)  wsparcie i pomoc osobom  oraz ich rodzinom poprzez sfinansowanie dojazdu na zajęcia 

grup terapeutycznych,  

3) finansowanie, wspieranie i rozwijanie funkcjonującego Gminnego Punktu Konsultacyjnego 

celem szerokiej dostępności do profesjonalnej pomocy psychologicznej, 

4) sfinansowanie dojazdów do zakładów lecznictwa odwykowego,  

5) rozszerzanie działalności Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Prószkowie  o pomoc dla 

osób doznających przemocy oraz młodzieży eksperymentującej z alkoholem i narkotykami,  

6) bieżąca współpraca z poradniami i ośrodkami leczenia odwykowego oraz Sądem 

Rodzinnym, 

7) działania zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od 

alkoholu obowiązku poddania się leczeniu, w tym kierowanie na leczenie odwykowe i 

finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,   

8) pomoc dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych 

przemocą w rodzinie w ramach pracy punktu konsultacyjnego,  

9) finansowanie opłat sądowych od postępowań  wszczętych  na wniosek komisji 

alkoholowej, 

10) prowadzenie przez członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych rozmów 

motywujących osoby uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego.  

Zadania będą realizowane na bieżąco-w ciągu roku. 

2.Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe,  pomocy 

psychospołecznej i prawnej oraz  ochrony przed przemocą w rodzinie   przez:  



 

1)przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym,  poprzez 

pomoc ofiarom przemocy domowej oraz współdziałanie z odpowiednimi instytucjami 

mogącymi zapewnić pomoc prawną, psychologiczną oraz materialną,  

2) edukacja publiczna poprzez zakup ulotek, broszur i poradników, 

 3) pomoc dzieciom i rodzinom z problemem alkoholowym oraz przemocą w rodzinie  

poprzez: 

a)wspomaganie, finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych, 

socjoterapeutycznych , środowiskowych oraz  wiejskich, 

b) finansowanie zajęć i programów socjoterapeutycznych oraz profilaktycznych  dla 

dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub przemocą w rodzinie, 

c) finansowanie szkoleń, kursów dla osób realizujących gminny program profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych, 

d) organizowanie, finansowanie zajęć, spotkań, mających na celu podniesienie 

kompetencji wychowawczych i świadomości  rodziców dzieci uczęszczających do świetlic 

opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, środowiskowych oraz wiejskich,  

4) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym w zakresie procedury „Niebieska     Karta",        

5) tworzenie i finansowanie specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie 

w tym  grup wsparcia i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy, 

 6) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których 

celem jest uświadomienie negatywnego wpływu na zdrowie człowieka alkoholu oraz innych 

używek, 

7)   organizowanie spotkań, pikników, festynów dla rodzin, dotyczących wychowywania 

dzieci bez przemocy, alkoholu, dopalaczy oraz innych używek, 

8) organizowanie spotkań dla rodzin z pracownikami służby zdrowia, psychologami, 

dietetykami pedagogami oraz innymi profesjonalistami zajmującymi się problemami 

uzależnień, 

9) umożliwienie poradnictwa prawno - socjalnego rodzinom i ofiarom przemocy a także 

osobom z problemem alkoholowym, 

10) udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy poprzez organizowanie i finansowanie  

wypoczynku w programie którego uwzględniane są zajęcia obejmujące profilaktykę 

uzależnień oraz przeciwdziałanie agresji oraz zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

11) podejmowanie  przez członków komisji alkoholowej czynności wynikających  z 

procedury,, Niebieskie Karty”, udział w zespole interdyscyplinarnym oraz grupach 

roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zadania będą realizowane na bieżąco- w ciągu roku. 

3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 



 

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i 

socjoterapeutycznych w szczególności  przez : 
1) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież m.in. 

poprzez: dofinansowanie działań młodzieżowych klubów sportowych, kółek zainteresowań, 

dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, imprez sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych, 

2) dofinansowanie wyjazdów, obozów, zgrupowań dla uczestników całorocznych zajęć 

pozalekcyjnych podczas których promowany jest aktywny i zdrowy styl życia wolny od 

uzależnień i przemocy, 

3) wspieranie  rozwoju oraz poprawa funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej np. 

boiska, sale gimnastyczne- zakup  wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych, 

4) organizowanie, dofinansowanie  na terenie szkół i innych placówek programów 

profilaktycznych, spektakli, warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 

 5) wspieranie placówek oświatowych w działaniach wpisanych w szkolny program         

profilaktyczny, 

6) organizowanie, dofinansowanie spektakli teatralnych, muzycznych i widowisk 

artystycznych, których głównym tematem są uzależnienia i ochrona przed przemocą, 

7) współudział w organizowaniu spotkań, imprez profilaktycznych w szczególny sposób 

eksponujących „ zdrowy styl życia", propagujących zagadnienia bezpieczeństwa, ze 

szczególnym uwzględnieniem oddziaływań profilaktycznych, 

8) włączanie się w organizowanie form spędzania wolnego czasu poprzez dofinansowanie 

wyjazdów, wycieczek, obozów, zgrupowań, kolonii, zielonych szkół na których realizowane są 

programy profilaktyczne, zajęcia i inne działania edukacyjne z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy, 

9) dofinansowanie dowozu dzieci i młodzieży uczestniczących w dodatkowych 

zajęciach ( plastycznych, muzycznych, sportowych i innych) na konkursu, wycieczki, 

turnieje, festiwale, 

10) dofinansowanie do tworzenia i prowadzenia kółek zainteresowań jako zajęć 

pozalekcyjnych, 



 

11) dofinansowanie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, jako 

elementu oddziaływań profilaktycznych, 

 12) zakup materiałów edukacyjnych ( kaset, książek, ulotek, broszurek, breloków,  plakatów 

i innych)  w ramach podejmowanych działań profilaktycznych związanych z promocją 

zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom, przemocą, oraz bezpieczeństwem,  

 13) doposażenie świetlic, salek parafialnych w niezbędne materiały oraz sprzęt do 

prowadzenia zajęć pozalekcyjnych jako elementu oddziaływań profilaktycznych,  

14) udział w profilaktycznych kampaniach ogólnokrajowych, 

15) włączanie się w organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 

poprzez dofinansowanie działalności świetlic wiejskich, 

16) dotacje dla Policji na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych /element działań związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości 

kierowców/, 

17) wspieranie organizowanych przez jednostki gminne i inne podmioty różnorodnych form 

pobytu dzieci i młodzieży w kółkach zainteresowań, zajęć sportowych, konkursów 

(plastycznych, artystycznych, literackich o tematyce profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania 

agresji, zachęcanie do udziału w tych konkursach, zakup nagród dla uczestników i 

zwycięzców,  

 18) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

19) organizowanie i wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych, przeglądów, wydarzeń o 

charakterze prozdrowotnym, rekreacyjno-sportowym, 

20) podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych. Zadania będą realizowane na bieżąco- w ciągu roku. 

 

4.  Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 

służących   rozwiązywaniu problemów alkoholowych przez :  

1) doposażenie instytucji realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w materiały niezbędne do realizacji zadań, 

pokrywanie kosztów udziału w wykładach, szkoleniach, konferencjach, sympozjach, których 

tematem jest problematyka uzależnień, ochrona przed przemocą i wykluczeniem społecznym, 



 

2) bieżące zakupy niezbędne do funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego, GKRPA a także 

wspomaganie spotkań AA, 

3) upowszechnianie, wspieranie oraz dofinansowanie organizacji różnorodnych form 

spędzania czasu wolnego np.  podwieczorków, Dnia Dziecka, Mikołaja,  Wigilii i innych imprez i 

spotkań,  

4) wspomaganie działalności promującej rozwój zainteresowań, spędzanie czasu wolnego od 

uzależnień  i przemocy dla instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i Rad Sołeckich, 

5) wspomaganie rozwoju stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, organizacji pożytku 

publicznego działających na rzecz promocji zdrowego stylu życia, przeciwdziałania 

uzależnieniom,  

6)  włączanie się w akcje na rzecz promocji zdrowego stylu życia, prowadzone przez szkoły, 

Ośrodek Kultury i Sportu, organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego, Rady 

Sołeckie działające na terenie gminy Prószków, 

7) podejmowanie innych działań profilaktycznych wynikających z bieżącej analizy sytuacji. 

Zadania będą realizowane na bieżąco- w ciągu roku. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 

w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi przez: 

1) prowadzenie systematycznych działań kontrolnych i interwencyjnych przez członków 

gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w punktach sprzedaży alkoholu w 

zakresie posiadania aktualnych zezwoleń i opłat na sprzedaż napojów alkoholowych, 

2) ograniczenie dostępności  napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży 

alkoholu  poniżej 18 roku życia poprzez kontrolowanie punktów sprzedaży alkoholu, 

3) podejmowanie działań interwencyjnych wobec podmiotów prowadzących promocję  i 

reklamę napojów alkoholowych, a w szczególności reklamę skierowaną  do młodzieży, 

4) opiniowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków o 

wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 



 

5) dostarczanie   właścicielom   punktów   sprzedaży   alkoholu   wraz   z   wydawanym            

zezwoleniem kompletu przepisów dotyczących zasad związanych z obrotem alkoholu np. w 

formie ulotek, 

6) podejmowanie działań interwencyjnych wobec prowadzących promocję i reklamę napojów 

alkoholowych, 

7) podejmowanie działań interwencyjnych wobec przypadków sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych nietrzeźwym , nieletnim.Zadania będą realizowane na bieżąco- w 

ciągu roku. 

6.  Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez: 

1) monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych uzależnieniem,  

2) nieodpłatną pomoc psychologiczną w punkcie konsultacji psychologicznej w 

Prószkowie, 

3) nieodpłatna pomoc prawną,  

4) udzielanie pomocy w usamodzielnianiu osób uzależnionych poprzez edukację 

zawodową i społeczną,  

5) pomoc społeczna na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. 

Zadania będą realizowane na bieżąco- w ciągu roku. 

 Przewidywanymi efektami realizacji programu powinno być podniesienie świadomości 

mieszkańców Gminy wobec skutków nadużywania napoi alkoholowych, zwiększenie 

zaangażowania lokalnej społeczności w działania związane z ograniczeniem spożycia napoi 

alkoholowych, udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom a 

także zmniejszenie skali dysfunkcji występujących w rodzinach wynikających z uzależnienia i 

współuzależnienia od alkoholu. 

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  

ALKOHOLOWYCH W PRÓSZKOWIE. 

Za jedno posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się 

wynagrodzenie dla członków  na rok 2020 w wysokości: 

 przewodniczący komisji – 360,00 zł. 

 członek komisji – 310,00 zł. 



 

 FINANSOWANIE PROGRAMU 

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy w dziale 851 - ochrona zdrowia,                        

w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                Druk nr 116   

Projekt z dnia 21.11.2019 r. 
                                               

 

         UCHWAŁA Nr ………….. 

                                      RADY MIEJKIEJ W PRÓSZKOWIE  

                                               z dnia ………………2019r. 

 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze                                

i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

/Dz.U. 2019 poz.506 ze zm./ w związku z  50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej ( Dz. U. z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala co 

następuje: 

                                                                      § 1 

Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również tryb ich pobierania. 

                                                                      § 2 

 

Przyznanie usług opiekuńczych może nastąpić: 

a) w przypadku osoby chorej, po stwierdzeniu przez lekarza, że dana osoba wymaga pomocy 

innej osoby ze względu na stan zdrowia, 

b) w przypadku osoby, która wymaga  pomocy ze względu na wiek lub inne przyczyny- po 

wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. 

c)  

                                                                     § 3 

 Przy przyznawaniu usług opiekuńczych należy kierować się dobrem danej osoby i jej potrzebami. 

                                                                      § 4 

Usługi opiekuńcze  lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na okres, na jaki jest 

niezbędny świadczenie tych usług, ustalony w drodze wywiadu środowiskowego. 

                                                                      § 5 

1. Odpłatność za jedną godzinę usługi opiekuńczej wynosi 15,00zł.  

2. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę 

zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do uchwały. 

3. Opłata za świadczenie usług opiekuńczych w danym miesiącu stanowi iloczyn kosztu jednej 

godziny usług, wskaźnika odpłatności w %, o którym mowa w tabeli będącej załącznikiem do 

uchwały oraz liczby godzin usług świadczonych w ciągu danego miesiąca. 

 

 

 



 

                                                                       § 6   

1. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach  na wniosek świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego lub na 

wniosek pracownika socjalnego może całkowicie lub w częściowo zwolnić od ponoszenia 

odpłatności w przypadkach gdy ponoszenie opłat za świadczone usługi stanowiłoby dla osoby 

zobowiązanej lub rodziny nadmierne obciążenie  lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy 

w związku z:  

1) udokumentowanymi wydatkami związanymi z potrzebami mieszkaniowymi, procesem 

leczenia w tym z koniecznością zakupu leków, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych, 

2) udokumentowanym zakupem sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego dla funkcjonowania 

świadczeniobiorcy. 

2. Zwolnienie z odpłatności przyznaje się na czas określony. 

 

                                                                       § 7 

   1. Należność za świadczone usługi winna być wpłacana miesięcznie z dołu do 15-dnia następnego 

miesiąca do kasy Urzędu Miejskiego  w Prószkowie lub na konto bankowe. 

   2. Wykonanie usług powinno być każdorazowo potwierdzone z określeniem czasu pracy opiekunki 

przez podopiecznego lub jego pełnomocnika. 

3. Podstawą wnoszenia opłat za usługi opiekuńcze stanowi miesięczne rozliczenie karty pracy osoby 

świadczącej usługi opiekuńcze, potwierdzone przez pracodawcę.  

                                                                       § 8 

 Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

                                                                       § 9.  

Traci moc uchwała Nr XXXIX/344/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie  z dnia 26.03.2010r.  w 

sprawie  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania zmieniana uchwałą Nr VIII/66/2011  Rady Miejskiej w Prószkowie z 

dnia 30.06.2011r.   

                                                                     § 10.  

 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 ………. 

 

Tabela stawek odpłatności za usługi 

 

Dochód na osobę w rodzinie  

zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy 

o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności za 1 godzinę usługi opiekuńczej i 

specjalistycznej usługi opiekuńczej   liczona od ceny 1 

godziny ( w procentach) 

   Osoby 

 samotnie gospodarujące 

Osoby w rodzinie 

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 100% do 150%     5 %  10 % 

powyżej 150% do 200%   10 %  20 % 

powyżej 200% do 250%   15 %  30 % 

powyżej 250% do 300%   20 %  40 % 

powyżej 300% do 350%   25 %  50 % 

powyżej 350% do 400%   30 %  60 % 

powyżej 400% do 450%   40 %  65 % 

powyżej 450% do 500%    50 %  70 % 

powyżej 500% do 550%   60 %  80 % 

powyżej 550% do 600%   75 %  95 % 

powyżej 600% 100 % 100 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         Uzasadnienie  

                                                do  Uchwały Nr …….. 

                                              Rady Miejskiej w Prószkowie 

                                                   z dnia ………………….. 

 

        Świadczenie  usług opiekuńczych należy do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym.  

   Obowiązująca dotychczas uchwała wymagała zmian przede wszystkim w zakresie 

ponoszenia odpłatności za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Prószkowie. 

Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych zaproponowana w uchwale  jest podyktowana 

rzeczywistymi kosztami jakie wynikają ze świadczenia usług opiekuńczych mieszkańcom 

gminy a zarazem ma na celu utrzymanie pewnego poziomu cenowej stabilizacji 

świadczonych usług. Zaproponowany poziom odpłatności za usługi opiekuńcze nie ogranicza 

dostępności do usług, gdyż w uzasadnionych przypadkach zachodzi możliwość zwolnienia w 

całości lub w części z odpłatności za usługi. 

 Stosownie do postanowień art. 50 ust 6 ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy określa w 

drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.  

 Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

                                                                Druk nr 117    

Projekt z dnia 21.11.2019 r. 

 
 
 
 

Uchwała  Nr ……….. 
Rady Miejskiej w Prószkowie 

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

 

w sprawie ustalenia  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla 

osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 506 ze zm.), art. 97 ust. 1, 1a i 5 w związku z art. 51 ust. 4 i 5 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala  co następuje: 

§ 1 

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku 

dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.  

§ 2 

      Pomoc w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w 

schronisku przysługuje odpłatnie osobom bezdomnym, o których mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 

12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 

§ 3 

1. Do ustalenia wysokości odpłatności za pobyt osoby skierowanej do schroniska przyjmuje się 
dochód tej osoby lub rodziny, o którym mowa w art. 8 ust.3,4,4a ustawy o pomocy 
społecznej. 

2. Przy ustalaniu opłaty za pobyt w schroniskach lub schroniskach z usługami opiekuńczymi 
stosuje się odpowiednio poniższą tabelę: 

 

Miesięczny dochód osoby 

przebywającej w schronisku 

wyrażony procentowo  według 

kryterium dochodowego o 

którym mowa w art. 8 ust. 1  

ustawy z 12.03.2004 r. o 

pomocy społecznej 

 Wysokość miesięcznej opłaty jako 

procentowa wysokość dochodu osoby 

bezdomnej - samodzielnie 

gospodarującej albo osoby w rodzinie - 

schronisko dla osób bezdomnych  

 

Wysokość miesięcznej opłaty jako 

procentowa wysokość dochodu osoby 

bezdomnej - samodzielnie gospodarującej 

albo osoby w rodzinie - schronisko dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Do 100% Nie więcej jak  30% Nie więcej jak 50% 

Powyżej 100% do 130 % 40% 60% 

Powyżej 130% do 150 % 50 % 70% 



 

Powyżej 150% do 200% 60 % 80 % 

Powyżej 200% do 250% 80% 90% 

Powyżej  250% 100 % 100 % 

 

§ 4 

1. Wysokość odpłatności ustala się w uzgodnieniu z osobą której przyznano pomoc w tej formie, 
uwzględniając przyznany zakres usług. 

2. Odpłatność za pobyt w schronisku ustala się za okres miesiąca kalendarzowego. 

3. Miesięczna opłata za pobyt w schroniskach stanowi iloczyn miesięcznego dochodu oraz 
procentowego wskaźnika odpłatności. 

4. W przypadku, gdy pobyt osoby w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę 

za pobyt oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę odpłatności przez 

liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 
5. Opłata za pobyt w schroniskach nie może być wyższa niż 100% pełnego miesięcznego koszt 

pobytu. 
6. Wpłaty należności o których mowa w ust.1 w rozliczeniu miesięcznym, osoba skierowana do 

schroniska dokonuje w sposób określony w decyzji administracyjnej. 

§ 5 

          Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 6 

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

Województwa  Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

                                                Uzasadnienie 
                                            do uchwały Nr ……… 
                                    Rady Miejskiej w Prószkowie 
                                     z dnia ……………………… 

 

Zmiany dokonane art. 97 ust 1 a ustawy o pomocy społecznej  określiły, iż  osoby bezdomne 

skierowane do schronisk lub schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ponoszą 

odpłatność za pobyt w tych placówkach pomimo nie przekraczania kryterium dochodowego. 

 Opłata ta jednak w przypadku nie przekraczania kryterium dochodowego nie może być wyższa 

niż 30 % dochodu osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych a w przypadku schroniska 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50 % tego dochodu. 

Rada Gminy zgodnie z art. 97 ust 5 ustawy o pomocy społecznej w drodze uchwały ustala 

szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia jakimi są schroniska dla 

osób bezdomnych oraz schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

                                                                Druk nr 118    

Projekt z dnia 21.11.2019 r. 
 
 

 
UCHWAŁA NR 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 
z dnia 29 listopada 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 planie wydatków stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały  
Nr III/25/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków  
na rok kalendarzowy 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 
 

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

§ 2 

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 29 listopada 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   

 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 12.554,50 zł,  

w tym: 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7.000,00 zł 

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 7.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 7.000,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.554,50 zł 

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 5.554,50 zł 

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 

terytorialnego o kwotę 5.554,50 zł 

 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 71.722,00 zł, w tym: 

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 23.000,00 zł 

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 23.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 23.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 23.000,00 zł 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.000,00 zł 

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 3.000,00 zł 

Wpłaty jednostek na fundusz celowy o kwotę 3.000,00 zł 

Dział 855 Rodzina o kwotę 30.000,00 zł 

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  o kwotę 30.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł 

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.554,50 zł 

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 5.554,50 zł 

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

w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 5.554,50 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.167,50 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność  o kwotę 10.167,50 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.167,50 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.167,50 zł 

 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 59.167,50 zł, w tym: 

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 2.617,50 zł 

Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 2.617,50 zł 

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

w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2.617,50 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 23.000,00 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola  o kwotę 23.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 23.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 23.000,00 zł 

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 19.700,00 zł 



 

Rozdział 85216 Zasiłki stałe  o kwotę 19.000,00 zł 

Świadczenia społeczne o kwotę 19.000,00 zł 

Rozdział 85230 Pomoc materialna o charakterze socjalnym  o kwotę 700,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 700,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 700,00 zł 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.000,00 zł 

Rozdział 85415 Pomoc materialna o charakterze socjalnym  o kwotę 5.000,00 zł 

Świadczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł 

Dział 855 Rodzina o kwotę 8.850,00 zł 

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny  o kwotę 2.350,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.350,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.350,00 zł 

Rozdział 85507 Dzienni opiekunowie o kwotę 1.500,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.500,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.500,00 zł 

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 1.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł 

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 4.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł, w tym na: 

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

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW 
 
 

Dział Rozdział Nazwa 
Wydatki 

majątkowe 
PLAN 

w tym: 

inwestycje i 
zakupy 

inwestycyjne 

zakup i objęcie 
akcji i 

udziałów 

wydatki na 
programy 

finansowane z 
udziałem 

środków, o 
których mowa 
w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 

600   Transport i łączność 1 538 889,00 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 

83 000,00 83 000,00 0,00 0,00 

  75405 Komendy powiatowe Policji 83 000,00 83 000,00     

801   Oświata i wychowanie 36 500,00 36 500,00 0,00 0,00 

  80101 Szkoły podstawowe 36 500,00 36 500,00     

851   Ochrona zdrowia 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 

  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 24 000,00 24 000,00     

855   Rodzina 4 470 000,00 4 470 000,00 0,00 0,00 

  85505 
Tworzenie i funkcjonowanie 
żłobków 

4 470 000,00 4 470 000,00     

900   
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

2 317 759,50 168 000,00 0,00 2 149 759,50 

  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 

2 087 110,50     2 087 110,50 

921   
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

3 664 902,00 7 000,00 0,00 3 657 902,00 

  92109 
Domy i ośrodki kultury, świetlice 
i kluby 

3 220 000,00     3 220 000,00 

  92195 Pozostała działalność 444 902,00 7 000,00   437 902,00 

926   Kultura fizyczna 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 

  92605 
Zadania w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 

130 000,00 130 000,00     

 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 12 696 450,50 6 730 789,00 0,00 5 965 661,50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z 29 listopada 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 11 720 889,00 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 3 115 500,00 1 238 500,00   

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

3 107 000,00 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 

83 000,00 83 000,00   

  Dział 754 rozdz.75404 83 000,00 83 000,00   



 

1 

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

83 000,00 83 000,00 

Wpłaty na państwowy 

fundusz celowy na 
dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych 

IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE 36 500,00 36 500,00   

  Dział 801 rozdz. 80101 36 500,00 36 500,00   

1 

Adaptacja części działki nr 198 obręb Ligota 
Prószkowska od strony ul. Kościelnej ( 
teren Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Ligocie Prószkowskiej) polegająca na 
przestawieniu ogrodzenia działki i 
wykonaniu 9 miejsc parkingowych i 
miejsca gromadzenia śniegu 

36 500,00 36 500,00 fundusz sołecki 

IV. OCHRONA ZDROWIA 66 000,00 24 000,00   

  Dział 851 rozdz.85154 66 000,00 24 000,00   

1 
Budowa oświetlenia dwóch kortów 
tenisowych w Prószkowie 

66 000,00 24 000,00   

V. RODZINA 4 470 000,00 4 470 000,00   

  Dział 855 rozdz.85505 4 470 000,00 4 470 000,00   

1 Budowa żłobka na terenie Prószkowa 4 470 000,00 4 470 000,00 kontynuacja zadania 

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA 3 736 155,50 2 317 759,50   

  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 3 505 506,50 2 087 110,50   

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 odpadów w gminie Prószków 

2 005 259,50 2 005 259,50 kontynuacja zadania 

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

491 446,00 11 488,25 kontynuacja zadania 

VII. 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

3 664 902,00 3 664 902,00   

  Dział 921 rozdz. 92109 3 220 000,00 3 220 000,00   



 

1 

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

3 220 000,00 3 220 000,00 kontynuacja zadania 

  Dział 921 rozdz. 92195 444 902,00 444 902,00   

1 
Zagospodarowanie terenu przy ul. 
Korfantego w Prószkowie 

315 000,00 315 000,00 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   

VIII. KULTURA FIZYCZNA 130 000,00 130 000,00   

  Dział 926 rozdz.92605 130 000,00 130 000,00   

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". 

130 000,00 130 000,00 kontynuacja zadania 

  RAZEM 24 338 846,50 12 696 450,50   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 

 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

1. Wydatków bieżących o kwotę 71.722,00  zł  

Dz. 750 Rozdz. 75085 o kwotę 23.000,00 zł – na wynagrodzenia składki od nich naliczane ( przesunięcie środków 
z Działu 801 Rozdziału 80104 ) 

Dz. 754 Rozdz. 75404 o kwotę 3.000,00 zł – wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji na zakup dwóch 
urządzeń o nazwie „Alkomat iBlow” 
 
Dz. 855 Rozdz. 85505 o kwotę 30.000,00 zł z czego:    
10.000,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem żłobka   
20.000,00 zł – wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem żłobka 
 
Dz. 900 Rozdz. 90026 o kwotę 5.554,50 zł – przesunięcie środków z wydatków majątkowych na bieżące  
- wyodrębnienie kosztów bieżących związanych z promocją przedsięwzięcia „Zwiększenie zasięgu systemu 
segregacji odpadów”. 
 
Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 10.167,50 zł – zwiększenie środków na realizację zadań statutowych w sołectwach 
 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

1. Wydatków bieżących o kwotę 59.167,50  zł  

Dz. 750 Rozdz. 75095 o kwotę 2.617,50 zł  zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
w związku z realizacją projektu „E-aktywni mieszkańcy Prószkowa”; 

Dz. 801 Rozdz. 80104 o kwotę 23.000,00 zł – na wynagrodzenia składki od nich naliczane ( przesunięcie środków 
do Działu 750 Rozdziału 75085 ); 

Dz. 852 Rozdz. 85216 o kwotę 19.000,00 zł – zmniejszenie na świadczeniach społecznych związanych z wypłatą 
zasiłków stałych; 

Dz. 852 Rozdz. 85230 o kwotę 700,00 zł – zmniejszenie na wydatkach statutowych 

Dz. 854 Rozdz. 85415 o kwotę 5.000,00 zł – zmniejszenie na świadczeniach społecznych  

Dz. 855 Rozdz. 85504 o kwotę 2.350,00 zł – zmniejszenie na wydatkach statutowych 

Dz. 852 Rozdz. 85507 o kwotę 1.500,00 zł – zmniejszenie na wydatkach statutowych 

Dz. 852 Rozdz. 85508 o kwotę 1.000,00 zł – zmniejszenie na wydatkach statutowych 

Dz. 852 Rozdz. 85510 o kwotę 4.00,00 zł – zmniejszenie na wydatkach statutowych 

2. Wydatków majątkowych o kwotę 12.554,50  zł  

Dz. 754 Rozdz. 75404 o kwotę 7.000,00 zł zmniejszając wartość zadania „Dofinansowanie do zakupu radiowozów 
dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Prószkowie”. 

Dz. 900 Rozdz. 90026 o kwotę 5.554,50 zł przesunięcie środków z wydatków majątkowych na bieżące                                   
- wyodrębnienie kosztów bieżących związanych z promocją przedsięwzięcia „Zwiększenie zasięgu systemu 
segregacji odpadów”. 
 

Sporządziła: Dorota Staniów          

 

 

         Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

                                                                Druk nr 119    

Projekt z dnia 21.11.2019 r.  

 
UCHWAŁA NR  

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 
z dnia 29 listopada 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 z późn.zm.), 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: 
 

5. 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. 
 

6. 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 29 listopada 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 wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 12.554,50 zł i zmniejszono 
wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 12.554,50 zł; 

 
W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  

 Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) o kwotę 
10.000,00 zł; 

 Zwiększono wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 
11.3.1) o kwotę 5.554,50 zł i zmniejszono majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 5.554,50 zł; 

 Zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 5.554,50 zł; 

 Zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 7.000,00 zł; 
 
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 
ust.1 pkt 2 i 3 ustawy: 

 

 Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.3) o kwotę 2.937,00 zł, w tym: finansowane 
środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1) o kwotę 2.103,83 zł 

 Zmniejszono wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z 
zawartych umów z podmiotem dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 1 pkt 2 ustawy 
(kolumna 12.3.2) o kwotę 2.617,50 zł; 

 Zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.4) o kwotę 5.554,50 zł; w tym: finansowane 
środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.4.1) o kwotę 4.721,33 zł; 

 Zmniejszono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub 
zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na 
stopień finansowania tymi środkami (kolumna 12.5) o kwotę 833,17 zł; 

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

W przedsięwzięciu pn. ZWIĘKSZENIE ZASIĘGU SYSTEMU SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE 

PRÓSZKÓW:  

 zwiększono wydatki bieżące: łączne nakłady finansowe, limit 2019 i  limit 

zobowiązań o kwotę 5.554,50 zł 

 zmniejszono wydatki majątkowe: łączne nakłady finansowe, limit 2019 i  limit 

zobowiązań o kwotę 5.554,50 zł 

 

Prószków, 20 listopada 2019 r.                                                                     

Sporządziła: Ewa Miążek 

 

 

 

         Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

                                                                Druk nr 120    

Projekt z dnia 21.11.2019 r.  

 

UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 19 listopada 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 z późn. zm.) 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 3.000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych 

00/100), z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu dwóch urządzeń o nazwie „Alkomat iBlow” 

§ 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  



 

 

Uzasadnienie do uchwały. 

 

Komisariat I Policji w Opolu zwrócił się z prośba o możliwość sfinansowania zakupu dwóch 

urządzeń o nazwie „Alkomat iBlow”. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 

r. o Policji, jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu kosztów 

utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, poprzez przekazanie 

środków finansowych Funduszowi Wsparcia Policji . 

Sporządził: 

Dorota Staniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Burmistrz 

Krzysztof Cebula  


