
RO.0002.20.2020.ORM                                                  Prószków, 09.01.2020 r. 

 

 

Porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 

Sala konferencyjna Nadleśnictwa Prószków   

ul. Opolska 11 w Prószkowie 

17 styczeń 2020 r., godz. 9.00 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (druk nr 

136), 

2) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Prószków na rok szkolny 2019/2020 (druk 

nr 137), 

3) przystąpienia Gminy Prószków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” (druk nr 138), 

4) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020 (druk nr 139), 

5) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków (druk nr 140).    

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 

5. Dyskusja i wolne wnioski. 

6. Zakończenie obrad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Druk nr 136    
Projekt z dnia 08.01.2020 r. 

 

 

 

UCHWAŁA Nr      /      /2020 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ………….. 

zmieniająca uchwałę 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. W uchwale Nr XVII/106/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z 29 listopada 2019 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opols. 2019 poz. 

3914) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) W załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany aktualizujące stawkę 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Nr 

XVIII/119/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie zmieniającą uchwałę w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki takiej opłaty. 

 

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



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 

 

 

 

UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr       /       /2020 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ………. 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

 

W związku z przyjęciem uchwały Nr XVIII/119/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie 

zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, zasadnym jest wprowadzenie 

zaktualizowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wzoru 

deklaracji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



                                                                Druk nr 137    
Projekt z dnia 18.12.2020 r.  

 

UCHWAŁA NR 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

 

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

 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Prószków 

na rok szkolny 2019/2020 

 

 

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

gminnym ( tj. Dz.U. 2019, poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz.U. 2019, poz. 1148 z późn.zm.) Rada Miejska w 

Prószkowie uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Prószków na rok szkolny 2019/2020 dla 

pojazdów: 

1) olej napędowy -  4,91 zł; 

2) benzyna 95 - oktanowa -  4,89 zł; 

3) paliwo gazowe -  2,18 zł. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

 

§ 3. 

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

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



 

UZASADNIENIE 

   

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe wprowadziła zmiany w zakresie zwrotu rodzicom 

kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Do tej pory w ustawie 

nie było określonych kryteriów ustalania wysokości refundacji. Po nowelizacji zwrot kosztów 

jednorazowego przewozu będzie wyliczany na podstawie określonego ustawą wzoru. Przy 

obliczaniu kosztów przewozu trzeba będzie uwzględnić średnią cenę jednostki paliwa w 

gminie właściwego dla danego pojazdu oraz średnie zużycie paliwa na 100 kilometrów dla 

danego pojazdu według danych producenta pojazdu. Na podstawie nowych przepisów w inny 

sposób będą ustalane koszty dowozu w przypadku, gdy rodzic dowozi dziecko do 

szkoły/przedszkola leżącej na trasie jego przejazdu z domu do pracy, a inaczej w przypadku, 

gdy opiekun zmuszony jest w tym celu np. wydłużyć trasę jego przejazdu. Zwrot kosztów 

będzie następował na podstawie umowy zawartej między burmistrzem a rodzicami. 

Zgodnie z art. 39a ust. 3 średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny 

rada gminy w drodze uchwały, uwzględniając ceny na stacjach paliw w gminie. Na dzień 

dzisiejszy na terenie Gminy Prószków działa jedna stacja paliw. W swojej ofercie posiada 

paliwo dla pojazdów z silnikiem diesla oraz z silnikiem benzynowym. Średnia cena jednostki 

paliwa dla pojazdów  z silnikiem diesla oraz z silnikiem benzynowym w Gminie Prószków na 

rok szkolny 2019/2020 została określona w oparciu o dane dotyczące średnich cen paliwa na 

tej stacji w okresie od IX – XI 2019 r.  

Z uwagi na brak na terenie Gminy Prószków stacji paliw, która posiada w swojej ofercie 

paliwo gazowe, uwzględniona w projekcie uchwały średnia cena paliwa gazowego określona 

została w oparciu o średnią cenę tego paliwa ze stacji paliw znajdującej się na terenie 

sąsiadującej Gminy Komprachcice.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



                                                                Druk nr 138   
Projekt z dnia 09.01.2020 r.  

 

 

Uchwała Nr 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia…………………….2020 r. 

 

w sprawie przystąpienia Gminy Prószków do realizacji Programu „ Asystent   

osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

 

    Na podstawie art.18 ust.1 w związku  z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r poz. 506 z póź. zm.)  w związku z art.  6 pkt 1 i 3 

ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2192 z póź. zm.) Rada Miejska w Prószkowie 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

  Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Prószków do realizacji Programu „ Asystent   

osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2019–2020 realizowanego ze środków 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

  § 2 

    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

  § 3 

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

   

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

        Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



UZASADNIENIE 

 

   Powyższą uchwałą wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Prószków do realizacji 

programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020, który został 

opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

   Program zapewnia usługę asystenta mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom 

niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu 

społecznym. 

  Jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia dorosłych 

osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych  w szczególności 

poprzez umożliwienie im dzięki pomocy asystenta, jak najbardziej niezależnego życia oraz  

zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe.   

Program jest realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. 

Gmina w celu realizacji programu podejmuje uchwałę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



                                                                Druk nr 139  
Projekt z dnia 08.01.2020 r.  

 
 
 

UCHWAŁA NR 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 17 stycznia 2020 r. 
 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020 
 

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 XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020 wprowadza się następujące zmiany: 

1. dokonuje się zmian w: 
1) w planie wydatków stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej 

w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków  
na rok kalendarzowy 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 
 

2) zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Prószków na rok 2020 
stanowiącym załącznik nr 9 do uchwały Nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z 
dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok 
kalendarzowy 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

2.  § 4 otrzymuje brzmienie : 
”Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 3.750.409,25 zł, który zostanie pokryty  
z przychodów uzyskanych z: 

1) kredytów w wysokości 1.500.000,00 zł  
2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.250.409,25 zł” 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

       Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z 20 grudnia 2019  r. w sprawie zmian budżetu Gminy 
Prószków na  rok kalendarzowy 2020 

 
 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 20 grudnia 2019 r. – PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE DZIAŁÓW  
I ROZDZIAŁÓW   

 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 51.893,10 zł, w tym: 
Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 51.893,10 zł 

Rozdział 75095 Pozostała działalność  o kwotę 51.893,10 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 51.893,10 zł 
 
Dokonuje  się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 
2019r.  – PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2020 

 
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 51.893,10 zł 

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 51.893,10 zł.  
 
Dokonuje  się zmian w załączniku nr 9 do Uchwały Nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 
2019r.  - ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 
PRÓSZKÓW  
NA ROK 2020 

               

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

     
Lp. Dz. Rozdz. przeznaczenie dotacji plan 

DOTACJE  PODMIOTOWE 

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

160 000,00 

DOTACJE  CELOWE 

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

180 000,00 

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

30 000,00 

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

129 600,00 

4 926 92605 
Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 

200 000,00 

5 750 75095 
Dotacja celowa na realizację zadania "E-aktywni 
mieszkańcy Prószkowa" 

51 893,10 

RAZEM 751 493,10 

  

OGÓŁEM DOTACJE 2 191 493,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 
 
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

1. Wydatków bieżących o kwotę 51.893,10 zł  

Dz. 750 Rozdz. 75095 o kwotę 51.893,10 zł – w związku ze złożonym wnioskiem na realizację zadania  
pn.: „E-aktywni mieszkańcy Prószkowa” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  
część kosztów realizacji projektu będzie ponoszona przez partnera projektu Fundację Flexi Mind, któremu Gmina 
Prószków przekaże środki w w/w wysokości.  

2. Przychodów o kwotę 51.893,10 zł o nadwyżki z lat ubiegłych. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

       Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



                                                                Druk nr 140  
Projekt z dnia 08.01.2020 r. 

 
 
 

 
UCHWAŁA NR  

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 
z dnia 17 stycznia 2020 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 XIX/120/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków dokonuje się następujących zmian: 
 

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków na lata 2020-2025 wraz z prognozą 
kwoty długu na lata 2020-2025 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/120/2019 Rady 
Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Prószków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

2. W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/120/2019 Rady 
Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 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.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

  Kamil Puszczewicz   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

       Burmistrz 

Krzysztof Cebula  



OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR  
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 stycznia 2020 r.  

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków 
 
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian: 
 
W roku 2020 

 Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2), w tym: zwiększono wydatki bieżące 
(kolumna 2.1) o kwotę o kwotę 51.893,10 zł; 

 Zwiększono przychody budżetu (kolumna 4), z tego: nadwyżkę budżetową z lat 
ubiegłych (kolumna 4.1), w tym: na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.1.1) o kwotę o 
kwotę 51.893,10 zł. 

 

W wykazie przedsięwzięć do WPF (zał. nr 2): 
W przedsięwzięciu pn.: DZIERŻAWA GRUNTU NA UTWORZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W BOGUSZYCACH zwiększono limity na lata 2020-2025. 
Po zmianach: łączne nakłady finansowe wynoszą 151.660,00 zł, limit 2020 18.819,00 zł, limit 2021 
20.664,00 zł, limit 2022 22.140,00 zł, limit 2023 23.616,00 zł, limit 2024 25.092,00 zł, limit 2025 26.568,00 
zł, limit zobowiązań 136.899,00 zł. 
 
     
Sporządziła: Ewa Miążek 

 

 

 

 

 

 

 

Tabele WPF znajdują się w osobnym pliku. 

     

 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

       Burmistrz 

Krzysztof Cebula  


