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Prószków, 19.11.2020 r.

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie,
Sala konferencyjna w Żłobku Publicznym w Prószkowie
ul. Daszyńskiego 1G w Prószkowie
27 listopad 2020 r., godz. 9.00
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Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie uchwał w sprawach:
wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miastu Opole mienia Gminy Prószków w związku
ze zmianą granic (druk nr 195),
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 2021 (druk nr 196),
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
(druk nr 197),
zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020 (druk nr 198),
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków (druk nr 199).
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
Uchwała nr 347/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w
sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
Pisma Naczelnika Drugiego Urzędu skarbowego w Opolu z dnia 26 października 2020 r.
nr 1610-SKA.4006.756.2020 oraz 1610-SKA.4006.757.2020 w sprawie analizy oświadczeń
majątkowych.
Pismo Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 27 października 2020 r. nr 1609SKA-2.4006.17.2020 BA: 112686/2020 w sprawie analizy oświadczeń majątkowych.
Informacja Burmistrza Prószkowa dot. analizy oświadczeń majątkowych pracowników
Urzędu Miejskiego w Prószkowie, pracowników jednostek organizacyjnych gminy
Prószków oraz Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w
Prószkowie.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie dot. analizy oświadczeń
majątkowych radnych Rady Miejskiej w Prószkowie.
Dyskusja i wolne wnioski.
Zakończenie obrad.

Druk nr 195
Projekt z dnia 18.11.2020 r.

Uchwała Nr

/……./2020

RADY MIEJSKIEJ w PRÓSZKOWIE
z dnia ……….
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miastu Opole mienia Gminy Prószków
w związku ze zmianą granic
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a w związku z art. 44 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 713 ze zmianami) oraz § 1 pkt 2 lit. c
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin
i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miast oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1134) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:
§ 1. W związku ze zmianą granic Miasta Opola oraz Gminy Prószków wprowadzoną rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania
niektórym miejscowościom statusu miast oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1134),
wyraża się zgodę na przekazanie Miastu Opole mienia Gminy Prószków, tj. nieruchomości
gruntowych oznaczonych numerami działek: 1442/35, 1743/35, 1764/35, 1961/35, 2122/35, 2126/35,
2128/35, 2130/35, 2132/35, 2134/35 i 2138/35 z ark.m. 1 obręb Winów, gm. Opole, na podstawie
ostatecznych i prawomocnych decyzji nr IN.II.7534.11.2020.SJ z dnia 16 września 2020 r., nr
IN.II.7534.13.2020.SJ, nr IN.II.7534.14.2020.SJ i nr IN.II.7534.73.2020.SJ z dnia 17 września
2020 r., nr IN.II.7534.8.2020.SJ z dnia 21 września 2020 r., nr IN.II.7534.9.2020.SJ, nr
IN.II.7534.10.2020.SJ, nr IN.II.7534.12.2020.SJ, nr IN.II.7534.70.2020.SJ, nr IN.II.7534.71.2020.SJ
i nr IN.II.7534.72.2020.SJ z dnia 21 września 2020 r., wydanych przez Wojewodę Opolskiego na
podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), stwierdzających nabycie
przez Gminę Prószków z mocy prawa ww. własności nieruchomości.
§ 2. Przekazanie mienia, o którym mowa w § 1 Uchwały, nastąpi w drodze porozumienia zawartego
między Miastem Opole a Gminą Prószków w trybie art. 44 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 713 ze zmianami) i na warunkach w nim
określonych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca prawny

Burmistrz
Krzysztof Cebula

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miastu Opole
mienia Gminy Prószków w związku ze zmianą granic
W świetle art. 44 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2020, poz. 713 ze zmianami) nabycie mienia następuje przez przekazanie gminie mienia
w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4
(tj. rozporządzenia Rady Ministrów), przy czym przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia
zainteresowanych gmin.
Na skutek wydanych przez Wojewodę Opolskiego decyzji, na podstawie art. 73 ustawy z dnia
13 października 1998 roku – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
(Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), stwierdzającymi nabycie własności przez Gminę Prószków
z mocy prawa nieruchomości, które w dniu 31 grudnia 1998 roku pozostawały we władaniu Gminy
Prószków, zajęte pod drogę publiczną zaliczoną do kategorii dróg gminnych o nazwie Winów
ul. Polna, Gmina Prószków znajduje się w posiadaniu mienia służącego wykonywaniu zadań własnych
gminy, tj. nieruchomości tworzących drogi gminne, administracyjnie mieszczące się w granicach
Miasta Opola i służą do wykonywania zadań własnych przypisanych kompetencji gminy. Przekazanie
wykazanego mienia Miastu Opole staje się konieczne w celu doprowadzenia do zgodności stanu
faktycznego ze stanem prawnym przedmiotowych nieruchomości.
Niniejsza uchwała stanowi następstwo rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w
sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. poz. 1134), na mocy którego obszar sołectwa Winów w gminie
Prószków został włączony w granice administracyjne Miasta Opola.

Burmistrz
Krzysztof Cebula

Druk nr 196
Projekt z dnia 18.11.2020 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia .................... 2020 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 2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 713) 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 2020 r. poz. 1057) uchwala się, 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 2021, 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

Burmistrz
Krzysztof Cebula

Załącznik do Uchwały
Nr ....................
Rady Miejskiej
w Prószkowie
z dnia................2020 r.

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 2021.
Postanowienia ogólne
Ilekroć w programie jest mowa o:
1) ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057);
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;
5) Programie – rozumie się przez to 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 2021.
Cel główny programu
Celem głównym programu jest budowanie aktywnego partnerstwa pomiędzy administracją publiczną
a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w kierunku budowania społeczeństwa
obywatelskiego i jak najlepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy.
Cele szczegółowe programu
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,
w szczególności wspieranie idei wolontariatu;
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) umacnianie poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie oraz wspólnotę lokalną;
6) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych;
7) wzmocnienie pozycji organizacji i innych podmiotów oraz zapewnienie im równych szans
w realizacji zadań publicznych;
8) poprawa istniejącej współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym a administracją publiczną;
9) udział organizacji pozarządowych w tworzeniu programu współpracy.
Zasady współpracy
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 w celu realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności w
formie oraz na zasadach określonych w ustawie;

2) partnerstwa – dobrowolna współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów
w identyfikowaniu problemów mieszkańców oraz wypracowywaniu sposobów ich
rozwiązania i osiągnięciu wytyczonych celów;
3) suwerenności stron – gmina oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty szanują swoją
autonomię umożliwiając niezależne wykonywanie swoich zadań oraz nieingerowanie
w sprawy wewnętrzne podmiotów;
4) efektywności – dokonywanie wyboru sposobu wykorzystania środków publicznych, który
zapewni celowość i oszczędność poprzez wspólne dążenie do jak najlepszych efektów przy
realizowaniu zadań publicznych;
5) uczciwej konkurencji – równe traktowanie 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
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
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, poprzez stronę
internetową;
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
Zadaniami priorytetowymi programu współpracy na rok 2021 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
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

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;
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;
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;
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 narodowych i etnicznych, zmierzającej do
zaspokojenia w tym zakresie potrzeb mniejszości narodowych, umacnianie braterskiej
więzi między lokalnymi społecznościami a mniejszościami zamieszkałymi na terenie
gminy, udzielania pomocy osobom powracającym na stałe do kraju chcących osiedlić się
na terenie naszej gminy, 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 czy zsyłkach;
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;
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;
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.
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

Program współpracy będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
Sposób realizacji programu
1. Zlecenie organizacjom i innym podmiotom realizacji zadań publicznych odbywa się na podstawie
otwartych konkursów ofert, ogłoszonych przez Burmistrza Prószkowa na zasadach określonych
w ustawie oraz na podstawie innych trybów w niej określonych.
2. 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.
Przeznacza się środki finansowe na realizację Programu w wysokości nie mniejszej niż 100 000
złotych rocznie.
Sposób oceny realizacji programu.
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 terminie przewidzianym w ustawie Burmistrz Prószkowa przedkłada Radzie Miejskiej
w Prószkowie sprawozdanie z realizacji Programu.
2. W zakresie oceny realizacji Programu w 2021 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.
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
i o wolontariacie 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 2021” na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Prószkowie na okres nie krótszy niż 7 dni, umożliwiając wypowiedzenie się w sprawie
zamieszczonego projektu na piśmie lub drogą elektroniczną.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
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 zawarte w art. 15 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o 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
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, 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
Krzysztof Cebula

Druk nr 197
Projekt z dnia 18.11.2020 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Prószków
Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, poz. 1086, poz. 471, poz. 782,
poz. 1378) zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz w związku z Uchwałą nr
XLIV/399/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z 17 października 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Prószków, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Prószków nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Prószków przyjętego uchwałą nr IX/58/2019 Rady Miejskiej
w Prószkowie z dnia 27 maja 2019 r.
§ 2. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Prószków, zwaną dalej zmianą planu.
2. Granice obszaru objętego zmianą planu określone są na rysunku stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszej zmiany planu.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu w skali 1:1000;
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w zmianie
planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy, oraz o zasadach ich finansowania;
3) załącznik nr 3 –
zmiany planu.

rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu

§ 3. 1. Na rysunku zmiany planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne, stanowiące
obowiązujące ustalenia:
1) granice obszaru objętego zmianą planu;
2) linie rozgraniczające
zagospodarowania;

tereny o różnym

przeznaczeniu

lub

różnych

zasadach

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) oznaczenie terenu zawierające symbole literowe, określające przeznaczenie terenu –
14U – tereny zabudowy usługowej;

5) Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP nr 335 Krapkowice – Strzelce Opolskie;
6) granice strefy historycznie ukształtowanych układów przestrzennych miejscowości;
7) granice strefy ochrony archeologicznej;
8) granice Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu, niebędące ustaleniami zmiany
planu posiadają charakter informacyjny.
§ 4. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia, która nie może zostać przekroczona
usytuowaniem żadnej ze ścian wszystkich budynków oraz wiat i altan, linia ta nie odnosi
się do obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, które należy lokalizować
zgodnie z przepisami odrębnymi dopuszcza się odstępstwa na następujących zasadach:
a) przekroczenie nie więcej niż 1,0 m dla okapów i gzymsów, lecz nie dalej niż linia
rozgraniczająca dany teren,
b) przekroczenie nie więcej niż 2,0 m dla balkonów, wykuszy, galerii, tarasów, daszków
nad wejściem, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp;
2) powierzchnia zabudowy – powierzchnia wyznaczona przez rzut pionowy
zewnętrznych krawędzi budynku w stanie wykończonym na powierzchnię terenu;
3) przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie będące dominującą formą wykorzystania
terenu oraz obiektów z nim związanych, w przypadku ustalenia kilku przeznaczeń mogą
one występować w dowolnych proporcjach lub każde samodzielnie;
4) przeznaczenie uzupełniające – przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia
lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, w przypadku ustalenia kilku przeznaczeń mogą
one występować w dowolnych proporcjach lub każde samodzielnie;
5) usługi – funkcje terenów i obiektów służące prowadzeniu działalności gospodarczej
oraz usługi publiczne, których wykonywanie nie powoduje przekroczenia standardów
środowiska określonych w przepisach dotyczących ochrony środowiska poza teren, do
którego inwestor ma tytuł prawny.
§ 5. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
dopuszcza się roboty budowlane wykonywane na istniejących obiektach budowlanych
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz ustaleniami szczegółowymi uchwały.
§ 6. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
1) obowiązuje ochrona istniejących zadrzewień zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych i przemysłowych do
gruntu oraz wód powierzchniowych.
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej:
1) obszar zmiany planu znajduje się w obrębie strefy ochrony historycznie
ukształtowanych układów przestrzennych miejscowości (ustalonej w Uchwale nr
XL/368/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków),
w obrębie której obowiązuje: napowierzchniowe elementy infrastruktury technicznej
należy projektować w sposób uwzględniający zachowanie wartości walorów
krajobrazowych i ochronę historycznego krajobrazu kulturowego;

2) obszar zmiany planu znajduje się w obrębie strefy ochrony archeologicznej (ustalonej
w Uchwale nr XL/368/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Prószków), w obrębie której obowiązują ustalenia: z uwagi na domniemanie
zawartości reliktów archeologicznych dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi
wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z przepisami
odrębnymi.
§ 8. Ustala się zasady kształtowania zabudowy:
1) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy działek budowlanych,
2) dla budynków i obiektów infrastruktury technicznej i infrastruktury drogowej
nie określa się ustaleń w zakresie:
a) linii zabudowy,
b) intensywności zabudowy,
c) wysokości zabudowy,
d) udziału powierzchni biologicznie czynnej;
3) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
§ 9. Określa się granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obszarów
podlegających ochronie, w tym granic i sposobów zagospodarowania terenów
górniczych, terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz terenów
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, ustalonych na podstawie odrębnych
przepisów:
1) uwzględnia się lokalizację terenu w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory
Niemodlińskie” (cały obszar zmiany planu) utworzonego z dniem 26 maja 1988 r.
uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu Nr XXIV/193/88, w granicach którego
wszelka działalność musi być zgodna z uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa
Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz.
Urz. Województwa Opolskiego z 2016, poz. 2017), w granicach którego obowiązują
przepisy odrębne;
2) obszar objęty zmianą planu położony jest na obszarze jednostki planistycznej
gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Prószkowski
Potok o kodzie PLRW60001711969, na której obowiązują działania określone w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, zgodnie z przepisami odrębnymi,
a zagospodarowanie terenu nie może pogorszyć stanu wód lub uniemożliwić osiągnięcie
celu środowiskowego zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej;
3) obszar objęty zmianą planu położony jest w granicach głównego zbiornika wód
podziemnych GZWP nr 335 „Krapkowice – Strzelce Opolskie” (obszar ochrony wysokiej)
– cały obszar zmiany planu – dla którego wszelkie przedsięwzięcia na obszarze objętym
zmianą planu powinny spełniać wymagania przepisów szczególnych i odrębnych
z zakresu ochrony środowiska, w tym szczególnie z zakresu gospodarki wodnej
i ściekowej.
§ 10. Określa się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości:
1) dokonywanie podziałów i scaleń nieruchomości, zgodnie z przepisami odrębnymi
dotyczącymi gospodarki nieruchomościami,

2) określa się
nieruchomości:

parametry

działek

uzyskiwanych

w wyniku

scalania

i podziału

a) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki: 20 m,
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki: 600 m2,
c) ustala się kąt położenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych w stosunku
do pasa drogowego pomiędzy 80° a 100°;
3) ustalenia określające minimalną powierzchnię nowowydzielanych działek budowlanych
nie dotyczą działek wydzielanych na potrzeby infrastruktury technicznej, komunikacji
oraz służących poprawie zagospodarowania działek sąsiednich. Wówczas należy
dostosować wielkość działek odpowiednio.
§ 11. 1. Ustala się następujące, ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej:
1) dopuszcza się lokalizację naziemnych urządzeń
wolnostojących lub jako obiekty wbudowane w budynki;

infrastruktury

technicznej,

2) należy zapewnić swobodny dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej;
3) dopuszcza się wykonywanie robót
i urządzeniach infrastruktury technicznej;

budowlanych

na

istniejących

obiektach

4) zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych;
5) dopuszcza się roboty budowlane (w rozumieniu przepisów prawa budowlanego) dla
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
2. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenergetycznej;
2) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych
i napowietrznych wraz z liniami średniego i niskiego napięcia;

SN/nN

wnętrzowych

3) dopuszcza się lokalizowanie instalacji służących produkcji energii na dachach
budynków oraz na ziemi o mocy poniżej 100 kW służących obsłudze danej inwestycji;
3. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:
1) zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie poprzez wodociąg miejski;
2) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę do celów gospodarczych z indywidualnych ujęć
wody.
4. Ustala się następujące zasady odprowadzania ścieków – zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Ustala się następujące zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych – zgodnie
z przepisami odrębnymi.
6. Ustala się następujące zasady w zakresie usuwania odpadów stałych – zgodnie
z przepisami odrębnymi.
7. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ciepło:
1) obiekty w obszarze objętym zmianą planu zaopatrywane będą z indywidualnych lub
grupowego źródła zaopatrzenia w ciepło;

2) dopuszcza się lokalizację instalacji słonecznych zlokalizowanych na dachach
budynków lub wolnostojących służących pozyskaniu ciepłej wody i/lub pozyskiwaniu
energii, przy czym ich moc nie może przekroczyć 100 kW;
3) zbiorniki stacjonarne na paliwo gazowe lub olejowe należy lokalizować na terenie
własnym inwestora, zgodnie z przepisami odrębnymi;
8. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:
1) dopuszcza się budowę sieci gazowej w sposób niekolidujący z istniejącą zabudową,
zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się korzystanie ze zbiorników
stacjonarnych lokalizowanych na terenie własnym inwestora, zgodnie z przepisami
odrębnymi;
9. Ustala się następujące zasady rozwoju sieci telekomunikacyjnej – dopuszcza się
lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – zgodnie z przepisami
odrębnymi.
§ 12. Określa się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) w ramach wyznaczonych miejsc do parkowania należy zapewnić miejsca przeznaczone
na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, wyznaczone w liczbie
nie mniejszej niż:
a) 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15,
b) 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40,
c) 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41-100,
d) 4% ogólnej liczby stanowisk – jeżeli liczba stanowiska wynosi więcej niż 100;
2) realizacja miejsc do parkowania – na terenie własnym inwestora w formie stanowisk
postojowych i/lub w garażach.
§ 13. Nie ustala się sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania.
§ 14. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.
Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe
§ 15. 1. Ustala się tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku zmiany planu
symbolem 14U, dla których obowiązuje przeznaczenie:
1) podstawowe: usługi (z wyłączeniem stacji paliw) wraz z obiektami towarzyszącymi
i urządzeniami związanymi z ich obsługą;
2) uzupełniające:
a) mieszkania,
b) uzbrojenie terenu,
c) zieleń;
2. Ustala się następujące
zagospodarowania terenu:
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1) intensywność zabudowy:
a) minimalna: 0,01,
b) maksymalna: 4,0;
2) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 20%;
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 0,7;
4) w zakresie kształtowania dachów (z dopuszczeniem lukarn i innych elementów
wzbogacających formę dachów):
a) dla budynków usługowych:
- dachy o symetrycznie nachylonych połaciach dwuspadowe i/lub wielospadowe
o kącie nachylenia połaci 20° - 45°, w dopuszczalnych kolorach: ceglastym,
czerwonym, brązowym, szarym, czarnym,
- dachy płaskie o kącie nachylenia połaci do 12°, dla których dopuszcza się dowolne
pokrycie,
b) dla budynków garażowych i gospodarczych (w tym wiat i altan) ustala się dowolny
kąt nachylenia połaci i pokrycia dachu;
5) wysokość:
a) budynków usługowych nie może przekroczyć: czterech kondygnacji nadziemnych
oraz 15 m,
b) budynków garażowych i gospodarczych (w tym wiat i altan) nie może przekroczyć
6 m,
c) pozostałej zabudowy nie może przekroczyć 15 m;
6) minimalna ilość miejsc do parkowania: 1 miejsce do parkowania na każde rozpoczęte
50 m2 powierzchni użytkowej usług;
7) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
8) ustala się minimalną powierzchnię nowowydzielanych działek budowlanych: 600 m2;
3. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:
1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg publicznych oraz terenów komunikacji
wewnętrznej;
2) wyposażenie w infrastrukturę techniczną odbywać się będzie na warunkach
określonych w § 11.
Rozdział 3.
Przepisy końcowe
§ 16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 17. Na obszarze objętym zmianą planu traci moc uchwała nr XL/368/2018 Rady Miejskiej
w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
Radca prawny

Burmistrz
Krzysztof Cebula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia .................... 2020 r.

Załącznik graficzny znajduje się w osobnym pliku.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia .................... 2020 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, poz. 1086, poz. 471, poz. 782, poz. 1378) oraz w
związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Prószków, Rada Miejska w Prószkowie rozstrzyga, co następuje:
W zakresie należącym do zadań własnych gminy nie zapisano w planie żadnych inwestycji
infrastrukturalnych.
Burmistrz
Krzysztof Cebula

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia .................... 2020 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, poz. 1086, poz. 471, poz. 782, poz. 1378), biorąc
pod uwagę stanowisko Burmistrza Prószkowa rozstrzyga, co następuje:
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie wpłynęły żadne uwagi. W związku z tym brak przedmiotu rozstrzygnięcia,
tj. listy nieuwzględnionych uwag, o której mowa w pkt 14, co uniemożliwia rozstrzygnięcie o
sposobie
rozpatrzenia
uwag
do
projektu
planu.
Burmistrz
Krzysztof Cebula

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
1. Stan faktyczny
Realizując zadania przydzielone jednostkom samorządu terytorialnego w ustawie z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.), polegające na ustalaniu przeznaczenia terenów oraz określaniu
sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, Rada Miejska w Prószkowie podjęła Uchwałę
nr XLIV/399/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków.
Bezpośrednią przyczyną podjęcia uchwały inicjującej była konieczność przeanalizowania
złożonego wniosku o zmianę planu miejscowego oraz umożliwienie rozwoju funkcji
usługowej w Prószkowie.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków jest
dokumentem definiującym prawo miejscowe w zakresie polityki przestrzennej dla obszaru
w granicach oznaczonych na rysunku zmiany planu, w miejscowości Prószków, w rejonie
ulicy Ignacego Daszyńskiego.
Obszar objęty opracowaniem zmiany planu zajmuje powierzchnię około 4,7 ha. Teren
częściowo jest zainwestowany. W granicy opracowania znajduje się zabudowa usługowa
(budynek hotelu). Obszar znajduje się w centrum miejscowości i przylega do ul. I.
Daszyńskiego, gdzie dominuje funkcja mieszkaniowa i usługowa. Część obszaru opracowania
stanowią tereny zieleni. W sąsiedztwie obszaru opracowania znajduje się cmentarz.
Obszar opracowania znajduje się w całości w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Bory Niemodlińskie” oraz w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
nr 335 „Krapkowice – Strzelce Opolskie”, w granicach których obowiązują przepisy odrębne.
Obsługę komunikacyjną zapewnia droga wojewódzka nr 429 (ul. Ignacego Daszyńskiego)
oraz ul. Osiedle Leśne. Tereny przyległe do obszaru objętego opracowaniem stanowią od
północy: zabudowa usługowa i mieszkaniowa oraz cmentarz, od wschodu: zabudowa
mieszkaniowa oraz tereny zieleni, od zachodu: zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa,
natomiast od południa: zabudowa mieszkaniowa oraz tereny sportu i rekreacji.
W skład struktury własnościowej wchodzą głównie grunty należące do spółki prawa
handlowego oraz Skarbu Państwa (Lasów Państwowych).
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Burmistrz Prószkowa sporządził projekt zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków zawierający część tekstową i graficzną
wraz z niniejszym uzasadnieniem. Załącznikami do przedmiotowej uchwały są:
-rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1,
-rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiące
załącznik nr 3,
-rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach
ich finansowania, stanowiące załącznik nr 2.
Tekst oraz rysunek planu zawierają obowiązkowy zakres ustaleń wynikający z art. 15 ust. 2
odnoszący się m.in. do przeznaczenia terenu, zasad kształtowania zabudowy oraz

wskaźników zagospodarowania terenu, zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zasad zagospodarowania terenów
podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, zasad ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego, zasad obsługi komunikacyjnej, zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów infrastruktury, zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.
2. Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym
Na przedmiotowym terenie obowiązuje zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Prószków (Uchwała nr XL/368/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 3 lipca 2018 r. Dotychczas na jego podstawie były wydawane decyzje administracyjne
(w tym o pozwoleniu na budowę).
Projekt planu miejscowego zmienia ustalenia dotychczas obowiązującego planu miejscowego
w zakresie zmiany przeznaczenia niewielkiego fragmentu w zachodniej części obszaru
opracowania z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny zabudowy
usługowej oraz zmianie ulega w tym samym rejonie przebieg nieprzekraczalnej linii
zabudowy. Zapisy w pozostałej części obszaru opracowania kontynuują ustalenia
z dotychczas obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Sposób realizacji wymogów wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków została
opracowana na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Zapisy planu uwzględniają wymogi art. 1 ustawy, które odnoszą się do zasad
kształtowania polityki przestrzennej, przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania
zasad zagospodarowania i zabudowy przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za
podstawę tych działań.
Obowiązki określone w art. 1 ust. 2 realizuje się poprzez szereg ustaleń szczegółowych
dopasowanych do poszczególnych terenów. Artykuł 2 ustawy koresponduje z art. 15, stąd
określając przeznaczenie terenów spełnia się obowiązki dotyczące kształtowania ładu
przestrzennego, walorów ekonomicznych przestrzeni, prawa własności, potrzeb interesu
publicznego czy też potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej.
Tekst oraz rysunek planu zawierają obowiązkowy zakres ustaleń wynikający z art. 15 ust. 2
w/w ustawy odnoszący się m.in. do przeznaczenia terenu, zasad kształtowania zabudowy oraz
wskaźników zagospodarowania terenu, zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zasad zagospodarowania terenów
podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, zasad ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego, zasad obsługi komunikacyjnej, zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów infrastruktury, zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.
Dodać należy, iż przedmiotowy projekt planu kontynuuje główne założenia projektowe
wcześniej opracowanych dokumentów w zakresie m.in. przeznaczenia terenu oraz zasad
funkcjonowania obszaru.
W granicach opracowania projektu planu miejscowego nie występują tereny podlegające
ochronie na podstawie przepisów odrębnych tj. tereny górnicze oraz obszary zagrożone
osuwaniem się mas ziemnych. Obszar położony jest natomiast w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”. Obszar objęty projektem planu miejscowego
sąsiaduje z drogą wojewódzką nr 429. Ponadto cały obszar objęty projektem planu znajduje
się w granicach strefy ochrony archeologicznej, granicy strefy historycznie ukształtowanych
układów przestrzennych miejscowości oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
nr 335 Krapkowice – Strzelce Opolskie.

Niniejsza uchwała określa stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokości 30%.
Rysunek planu stanowi integralną część uchwały, ponieważ w zapisach występują często
odwołania do rysunku, np. określając przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy. Celem
ułatwienia posługiwania się rysunkiem planu umieszczono wymiarowanie.
4. Zgodność z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Prószkowa
Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Prószków przeprowadzana
jest systematycznie, zgodnie z zapisami ustawy, co najmniej raz w czasie trwania kadencji
Rady Miejskiej w Prószkowie. Ostatnio opracowany dokument był przyjęty Uchwałą nr
XLIII/390/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 września 2018 r. W dokumencie tym
wskazano, że obowiązujący plan miejscowy dla obszaru objętego opracowaniem (tj. Zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, przyjęty uchwałą nr
XL/368/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. jest aktualny. W Ocenie
aktualności uznano również, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Prószków (uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia
18 grudnia 2014 r.) jest dokumentem częściowo nieaktualnym, ponieważ z dniem 1 stycznia
2017 r. w wyniku powiększenia Opola (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym
miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy: Dz. U. z 2016 r. poz. 1134),
Gmina Prószków utraciła tereny sołectwa Winów, co spowodowało częściową nieaktualność
Studium.
Na podstawie ww. oceny aktualności uchwalono nowe Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków, przyjęte Uchwałą nr IX/58/2019 Rady
Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 maja 2019 r. Studium dla obszaru objętego projektem planu
miejscowego wskazuje usługi jako kierunek zagospodarowania.
Rozwiązania przyjęte w projekcie planu miejscowego nie naruszają ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków. Zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wypełnia zakazy, nakazy oraz
uwzględnia postulaty zawarte w Studium.
5. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne
Nadrzędnym celem uchwalenia planu miejscowego jest wprowadzenie ładu przestrzennego
i takie zagospodarowanie terenu, które zgodne jest z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Teren opracowania jest częściowo zagospodarowany, aktualizacja zapisów planu oraz
uwzględnienie złożonych wniosków pozwoli na kontrolowane uzupełnianie zabudowy
i prawidłowe zagospodarowanie terenów oraz przekształcenia niektórych terenów. Będzie to
sprzyjać wieloaspektowemu rozwojowi miasta i gminy.
Z uwagi na charakter zmiany niniejszego planu miejscowego tj. zmiany stanowiącej
niewielką modyfikację przyjętego już planu miejscowego odstąpiono od przeprowadzania
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (pismo NZ.4311.4.18.2019.EK
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 23.12.2019 r. oraz pismo
WOOŚ.411.3.15.2019.ER Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia
13.01.2020 r. w sprawie możliwości odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Prószków).

Zgodnie z art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym opracowana została prognoza skutków finansowych. Przewiduje się, że
uchwalenie niniejszego planu może rodzić skutki finansowe, a wśród nich te, które należą do
zadań własnych gminy oraz takie, które nie będą leżały po stronie gminy. Nie przewiduje się
kosztów związanych z realizacją zadań własnych gminy tj. wydatków związanych z realizacją
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej – oświetlenia czy budowy i przebudowy
układu komunikacyjnego.
Ustalenia planu miejscowego z chwilą wejścia w życie stają się powszechnie obowiązujące na
jego obszarze. Plan jest podstawą do wydawania decyzji administracyjnych (w tym pozwoleń
na budowę). Dodatkowo analizując skutki uchwalenia planu należy podkreślić, że zgodnie
z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wszystkie tereny mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich
zagospodarowania zgodnie z tym planem.
6. Źródła finansowania
W zakresie należącym do zadań własnych gminy nie zapisano w planie żadnych inwestycji
infrastrukturalnych.
7. Wyniki przeprowadzonych
i uzgodnieniach

badań

i konsultacji

oraz

informacja

o opiniach

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowywany jest
zgodnie z wymogami określonymi w art. 17 ustawy. Jego procedurę można śledzić na
bieżąco, zapoznając się z dokumentami zarówno w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Prószkowie, jak i poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Prószkowie. Wnioski do projektu planu składano od 4 do 24 lutego 2020 r.
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała projekt zmiany planu
pozytywnie. Po przeanalizowaniu przekazanych uwag dokonano nieznacznych korekt
projektu zmiany planu miejscowego.
Projekt zmiany miejscowego planu uzgodniono i zaopiniowano zgodnie z art. 17 pkt 6 ustawy
w niezbędnym zakresie. Nie otrzymano negatywnej opinii lub negatywnego uzgodnienia
w toku postępowania.
Projekt miejscowego planu wyłożono do publicznego wglądu w dniach od 16.09.2020 r. do
16.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie
zmianami planu miejscowego rozwiązaniami odbyła się 23 września 2020 r. Do projektu
zmiany mpzp nie wpłynęła żadna uwaga. Termin składania uwag upłynął 2 listopada 2020 r.
Uchwałę podejmuje się na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 293, poz. 1086, poz. 471, poz. 782, poz. 1378), po stwierdzeniu nienaruszalności
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków.
8. Objaśnienia
Ustalając przeznaczenia poszczególnych terenów oraz sposoby ich zagospodarowania
przeanalizowano dokładnie wszelkie uwarunkowania i możliwości ważąc przede wszystkim
interes publiczny z interesami właścicieli i użytkowników wieczystych poszczególnych
działek znajdujących się w obszarze opracowania planu.
Burmistrz
Krzysztof Cebula

Druk nr 198
Projekt z dnia 18.11.2020 r.
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 27 listopada 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 2020 r. poz. 713 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 (Dz. Urz. Woj. Op. z
2020r. poz. 293 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1. w planie dochodów, wydatków stanowiących załączniki nr 1, 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. w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowiącym załącznik nr 7 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
3. w planie wydatków majątkowych wg zadań stanowiącym załącznik nr 10 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 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

Skarbnik Gminy

Burmistrz

Dorota Staniów

Krzysztof Cebula

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie z 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków na rok
kalendarzowy 2020

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 20 grudnia 2019 r. – PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2020.
ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 210.000,00 zł,
w tym:
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 210.000,00 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 210.000,00 zł
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 210.000,00 zł
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 251.336,00 zł, w tym:
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 200.000,00 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 200.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 200.000,00 zł, w tym na:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 200.000,00 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 51.336,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 51.336,00 zł, w tym na:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 51.336,00 zł
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 MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 26.014,40 zł w tym:
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 14.914,40 zł
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 14.914,40 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3o kwotę
14.914,40 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 11.100,00 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 11.100,00 zł
Wydatki majątkowe o kwotę 11.100,00 zł
ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 487.350,40 zł w
tym:
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 472.436,00 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 472.436,00 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę
472.436,00 zł
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 14.914,40 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę
14.914,40 zł

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
w tym:
wydatki na programy
zakup i
Wydatki majątkowe
inwestycje i
finansowane z udziałem
Dział
Rozdział
Nazwa
objęcie
PLAN
zakupy
środków, o których
akcji i
inwestycyjne
mowa w art. 5 ust. 1 pkt
udziałów
2i3
600
Transport i łączność
4 092 000,00
3 692 000,00
0,00
400 000,00
Drogi publiczne
60013
403 000,00
3 000,00
400 000,00
wojewódzkie
60016
Drogi publiczne gminne
3 654 000,00
3 654 000,00
60017
Drogi wewnętrzne
35 000,00
35 000,00
Gospodarka
700
273 000,00
273 000,00
0,00
0,00
mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
70005
273 000,00
273 000,00
nieruchomościami
801
Oświata i wychowanie
25 000,72
25 000,72
0,00
0,00
80101
Szkoły podstawowe
25 000,72
25 000,72
851
Ochrona zdrowia
80 200,00
80 200,00
0,00
0,00
Przeciwdziałanie
85154
80 200,00
80 200,00
alkoholizmowi
Gospodarka komunalna i
900
2 011 999,29
118 200,00
0,00
1 893 799,29
ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i
90001
0,00
0,00
ochrona wód
Ochrona powietrza
90005
126 120,00
102 000,00
24 120,00
atmosferycznego i klimatu
Oświetlenie ulic, placów i
90015
16 200,00
16 200,00
dróg
Pozostałe działania
90026
związane z gospodarką
1 869 679,29
1 869 679,29
odpadami
Kultura i ochrona
921
1 406 661,34
186 661,34
0,00
1 220 000,00
dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury,
92109
1 220 000,00
1 220 000,00
świetlice i kluby
92195
Pozostała działalność
186 661,34
186 661,34
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM
7 888 861,35
4 375 062,06
0,00
3 513 799,29

Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do Uchwały Nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2019r. –
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3,

Lp.
1

1

2

Plan na 2020 r.
środki z
środki z
Nazwa zadania / projektu
Klasyfikacja
środki z
budżetu
budżetu
budżetu UE
krajowego
gminy
2
3
4
5
6
ZWIĘKSZENIE ZASIĘGU SYSTEMU SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE PRÓSZKÓW
DOCHODY z tego:
900 90026
0,00
590 932,47
0,00
dochody bieżące
900 90026
0,00
4 721,33
0,00
dochody majątkowe
900 90026
0,00
586 211,14
0,00
WYDATKI z tego:
900 90026
0,00
223 704,59
57 023,58
wydatki bieżące
900 90026
0,00
4 721,32
833,18
wydatki majątkowe
900 90026
0,00
218 983,27
56 190,40
WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA BARDZIEJ EKOLOGICZNE W GMINIE PRÓSZÓW

razem
(poz.4+5+6)
7
590 932,47
4 721,33
586 211,14
280 728,17
5 554,50
275 173,67

DOCHODY z tego:
dochody bieżące
dochody majątkowe
WYDATKI z tego:
2
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE
1

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

900 90005
900 90005
900 90005
900 90005
900 90005
900 90005

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 530,00
1 530,00
0,00
13 770,00
1 530,00
12 240,00

0,00
0,00
0,00
14 850,00
2 970,00
11 880,00

1 530,00
1 530,00
0,00
28 620,00
4 500,00
24 120,00
207 168,30
2 297 978,69
220 609,62
3 513 799,29

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie z 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków na rok
kalendarzowy 2020

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ
na 2020 rok

Lp.

Nazwa zadania - lokalizacja

1
I.

2
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Dział 600 rozdz. 60013
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż
DW 414 na odcinku Złotniki-Prószków
obejmująca również budowę parkingu
BIKE &RIDE w m. Prószków

Koszt zadania
pozostały do
realizacji
3
11 707 000,00
8 018 000,00

Nakłady w 2020 roku
4
4 092 000,00
403 000,00

Uwagi
5

5 350 000,00

200 000,00

kontynuacja
zadania

2

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

2 665 000,00

200 000,00

kontynuacja
zadania

3

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż
drogi wojewódzkiej Nr 414 w m.
Przysiecz-Ligota Prószkowska wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

3 000,00

3 000,00

3 654 000,00

3 654 000,00

1 877 000,00

1 877 000,00

kontynuacja
zadania

1 777 000,00

1 777 000,00

kontynuacja
zadania

Dział 600 rozdz. 60017

35 000,00

35 000,00

Budowa łącznika drogowego drogi gminnej
nr 104849 O ul. Strzeleckiej w Złotnikach z
drogą wojewódzką nr 414

35 000,00

35 000,00

273 000,00
273 000,00

273 000,00
273 000,00

273 000,00

273 000,00

25 000,72
25 000,72

25 000,72
25 000,72

25 000,72

25 000,72

80 200,00
80 200,00

80 200,00
80 200,00

42 000,00

42 000,00

38 200,00

38 200,00

3 117 901,29
0,00

2 011 999,29
0,00

1

1

2

3

Dział 600 rozdz. 60016
Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul.
Zielonej w miejscowości Prószków
Przebudowa drogi gminnej nr 104827 O ul.
Strażackiej w miejscowości Przysiecz

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Dział 700 rozdz. 70005
Zakup nieruchomości gruntowej
1 niezabudowanej oznaczonej nr działki
318/4 a.m. 1 obręb Zimnice Małe
III. OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dział 801 rozdz. 80101
Budowa miejsc parkingowych od strony ul.
1 Kościelnej na terenie PSP Ligota
Prószkowska - II etap
IV. OCHRONA ZDROWIA
Dział 851 rozdz. 85154
Budowa oświetlenia dwóch kortów
1
tenisowych w Prószkowie
Rozbudowa placu rekreacyjnego w
2
Boguszycach
V. GOSPODARKA KOMUNALNA
Dział 900 rozdz. 90001

kontynuacja
zadania - fundusz
sołecki

kontynuacja
zadania

1

1
2

1

2

1

2

Przebudowa fragmentu sieci kanalizacji
tłoczonej w miejscowości Prószków na ul.
Osiedle
Dział 900 rozdz. 90005
Wymiana źródeł ciepła na bardziej
ekologiczne w gminie Prószków
Ochrona powietrza polegająca na trwałej
zmianie ogrzewania węglowego na
proekologiczne
Dział 900 rozdz. 90015
Wykonanie dokumentacji technicznej
instalacji elektrycznej na placu festynowym
w Przysieczy
Montaż oświetlenia zewnętrznego na placu
festynowo-rekreacyjnym przy świetlicy
wiejskiej w Nowej Kuźni- etap I
Dział 900 rozdz. 90026
Rozbudowa i modernizacja punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w Prószkowie
Budowa punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w Boguszycach w
gminie Prószków

Zwiększenie zasięgu systemu selektywnej
zbiórki odpadów w gminie Prószków
KULTURA I OCHRONA
VI.
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dział 921 rozdz. 92109
Zwiększenie efektywności energetycznej w
budynku OKiS w Prószkowie w zakresie
1
termomodernizacji, przebudowy oraz
nadbudowy
3

1

2.

3.
4.

5.

6

Dział 921 rozdz. 92195
Zakup jednego urządzenia do pielęgnacji
terenów zielonych w Ligocie
Prószkowskiej. Traktor o dużej wydajności
z osprzętem
Wykonanie dokumentacji technicznej oraz
budowa wiaty na placu rekreacyjnofestynowym w Boguszycach
Zakup kontenera pełniącego na wiejskim
placu rekreacyjno-sportowym w Złotnikach
rolę magazynowo - socjalną
Budowa wiaty w miejscowości Źlinice projekt techniczny
Budowa wiaty w miejscowości Źlinice wykonanie robót ziemnych wraz z
pomiarem geodezyjnym pod wiatę
biesiadną
Wymiana systemu ogrzewania w świetlicy
wiejskiej w Zimnicach Wielkich na
proekologiczne
RAZEM

kontynuacja
zadania

0,00

0,00

1 232 022,00

126 120,00

1 130 022,00

24 120,00

102 000,00

102 000,00

16 200,00

16 200,00

2 200,00

2 200,00

fundusz sołecki

14 000,00

14 000,00

fundusz sołecki

1 869 679,29

1 869 679,29

1 011 381,52

1 011 381,52

kontynuacja
zadania

583 124,10

583 124,10

kontynuacja
zadania

275 173,67

275 173,67

kontynuacja
zadania

1 406 661,34

1 406 661,34

1 220 000,00

1 220 000,00

1 220 000,00

1 220 000,00

186 661,34

186 661,34

13 397,28

13 397,28

fundusz sołecki

42 100,00

42 100,00

w tym fundusz
sołecki 34.000,00

26 444,00

26 444,00

w tym fundusz
sołecki 23.444,00

8 000,00

8 000,00

9 720,06

9 720,06

87 000,00

87 000,00

16 609 763,35

7 888 861,35

kontynuacja
zadania

kontynuacja
zadania

fundusz sołecki
- etap I

UZASADNIENIE DO BUDŻETU :
ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE :
1. Dochodów majątkowych o kwotę 210.000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90005 o kwotę 210.000,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich, przeniesienie realizacji zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła
na bardziej ekologiczne w gminie Prószków” na rok 2021
1. Wydatków majątkowych o kwotę 487.350,40 zł
Dz. 900 Rozdz. 90005 o kwotę 472.436,00 zł – zmniejszenie wydatków w związku z częściowym przesunięciem
realizacji zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Prószków” na rok 2021
Dz. 900 Rozdz. 90026 o kwotę 14.914,40 zł – przesunięcie wydatków w związku ze zmianą źródeł finansowania
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE :
2. Wydatków bieżących o kwotę 251.336,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90002 o kwotę 200.000,00 zł
W związku z zakończeniem weryfikacji tegorocznych prognoz tonażu odpadów pochodzących z nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy Prószków, która wykazała w szczególności 110% wzrost r/r tonażu odebranych
odpadów wielkogabarytowych w dwóch następujących po sobie mobilnych zbiórkach oraz 45% wzrost
r/r tonażu odebranych zużytych opon – zwiększenia wymaga plan wydatków przeznaczonych na realizację
umowy. Szacowanie wartości udzielonego zamówienia na podstawie przepisów PZP w oparciu o 12 miesięcy
sprzed wszczęcia postępowania nie pozwoliło na wystarczająco dokładne określenie prognozowanych kosztów
realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
na terenie gminy Prószków – w szczególności z uwagi na wymagane nowelizacją ustawy przejście z rozliczania
ryczałtowego na tonaż. Wzrost tonażu pozostałych odebranych z terenu gminy frakcji rok do roku wynosi:
dla papieru: ~80%, szkła: ~125%, metali i tworzyw sztucznych: ~20%, bioodpadów: ~225%, zużytego sprzętu:
~62%.
Obecnie trwają prace nad prognozowaniem dla 2021 r. rzeczywistych strumieni odpadów poszczególnych
frakcji, celem odpowiedniego skosztorysowania zamówienia odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Prószków na rok 2021. Po analizie
i weryfikacji przyszłorocznych prognoz o ilości odpadów i składzie frakcyjnym zostanie przedstawiona Radzie
Miejskiej w Prószkowie propozycja wyrównania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, celem
zbilansowania rachunku przychodów i wydatków dla całości gospodarki odpadami komunalnymi w gminie
Prószków.
Dz. 900 Rozdz. 90015 o kwotę 51.366,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie
oświetlenia ulicznego.
3. Wydatków majątkowych o kwotę 26.014,40 zł
Dz. 900 Rozdz. 90026 o kwotę 14.914,40 zł – przesunięcie wydatków w związku ze zmianą źródeł finansowania
Dz. 921 Rozdz. 92195 o kwotę 11.100,00 zł czego:
8.100,00 zł na zadanie pod nazwą „Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa wiaty na placu
rekreacyjno – festynowym w Boguszycach”,
3.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Zakup kontenera pełniącego na wiejskim placu rekreacyjno –sportowym
w Złotnikach rolę magazynowo – socjalną.

Sporządziła: Dorota Staniów
Skarbnik Gminy

Burmistrz

Dorota Staniów

Krzysztof Cebula

Druk nr 199
Projekt z dnia 18.11.2020 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 27 listopada 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 2020 r., poz. 713 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 XXVI/182/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 września 2020 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków dokonuje się następujących zmian:
1) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków na lata 2020-2030 wraz z prognozą
kwoty długu na lata 2020-2030 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/182/2020
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 września 2020 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 XXVI/182/2020 Rady
Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 września 2020 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

Skarbnik Gminy

Burmistrz

Dorota Staniów

Krzysztof Cebula

Tabele WPF znajdują się w osobnym pliku.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian:
W roku 2020:



zmniejszono dochody ogółem (kolumna 1), z tego: dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym:
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2) o kwotę 210.000,00 zł;
zmniejsza się wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 210.000,00 zł, w tym: zwiększono
wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 251.336,00 zł i zmniejszono wydatki majątkowe
(kolumna 2.2), w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 461.336,00 zł

W roku 2021:



zwiększono dochody ogółem (kolumna 1), z tego: dochody bieżące (kolumna 1.1), w tego:
pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5), w tym: z podatku od nieruchomości o kwotę
496.555,00 zł;
zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2), w tym: zwiększono wydatki majątkowe (kolumna
2.2), w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 496.555,00 zł;

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


w przedsięwzięciu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie
Prószków” - okres realizacji 2019-2021 po zmianach: łączne nakłady finansowe wynoszą
1.168.551,00 zł, limit 2020 24.120,00 zł, limit 2021 1.081.782,00 zł, limit zobowiązań
1.105.902,00 zł.
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