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Prószków, 02.11.2017 r.

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie,
Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 6
10 listopad 2017 r., godz. 9.00

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXXI sesji.
4. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Prószków pod nazwą Gminne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 311),
2) Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 (druk nr 312),
3) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 (druk nr 313),
4) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2022 (druk nr 314),
5) 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 2018 (druk nr 315),
6) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej (druk nr 316),
7) przyjęcia do realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415
na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe” (druk nr 317),
8) określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości (druk nr 318),
9) określenia wzorów formularzy w podatku leśnym (druk nr 319),
10) określenia wzorów formularzy w podatku rolnym (druk nr 320),
11) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017 (druk nr 321),
12) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 322).
5.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 323).

6.

Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych na
ostatniej sesji Rady Miejskiej (druk nr 324).
Informacja Burmistrza Prószkowa o wyznaczonych podmiotach

7.

w zakresie wykonywania prac przez skazanych w roku 2018 wraz z opinią Prezesa
Sądu Rejonowego w Opolu w przedmiocie wykonywania pracy przez skazanych.
8.

Pismo z dnia 27 października 2017 r. Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w
Opolu w sprawie informacji dot. analizy oświadczeń majątkowych.

9.

Dyskusja i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.
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Druk nr 311
Projekt z dnia 02.11.2017 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Prószków pod nazwą Gminne Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017,
poz. 1875), art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j.
Dz.U. z 2017r, poz. 827) oraz art. 151 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (t.j.
Dz. U. z 2017, poz. 1577) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:
§ 1.
Tworzy się jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Gminne Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
§ 2.
1. Przedmiotem działalności Spółki będzie w szczególności:
a) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców;
b) opróżnianie i ustawianie koszy ulicznych na terenie Gminy;
c) zorganizowanie i prowadzenie Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów (szkło, papier, tworzywa, odpady
budowlane, odpady komunalne niebezpieczne);
d) oczyszczanie i utrzymanie letnie dróg gminnych;
e) utrzymanie zimowe ulic, chodników i placów;
f) likwidacja dzikich wysypisk odpadów stałych na terenie Gminy;
g) zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi stanowiącymi gminne zasoby mieszkaniowe;
h) zarządzanie i administrowanie lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy;
i) transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski;
j) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
k) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni;
l) wykonawstwo robót, nadzorowanie robót, prowadzenie robót w formie inwestora zastępczego w zakresie
budowy budynków, dróg, chodników, mostów, instalacji sanitarnych, elektrycznych, konstrukcji inżynierskich;
m) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
n) utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień;
o) prowadzenie targowisk i hal targowych;
p) działalność związana z przestrzeganiem ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochroną
środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

2. Spółka może podejmować inną działalność ważną dla rozwoju gminy i potrzeb społeczności lokalnej
z zastrzeżeniem spełnienia przesłanek określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz świadczyć usługi
zgodnie z aktem założycielskim Spółki.
§ 3.
1. Początkowy kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych
00/100) i dzielić się będzie na 30 (słownie: trzydzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej
1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.
2. Gmina Prószków obejmie wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki i pokryje je wkładem
pieniężnym w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
§ 4.
Szczegółowe zadania, zakres i zasady działania oraz organizację Spółki określi akt założycielski.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca prawny

Zastępca Burmistrza

Marcin Popielski

Anna Wójcik

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Prószków pod nazwą Gminne
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Gmina Prószków jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania własne o charakterze
użyteczności publicznej obejmujące m.in. takie sprawy jak: utrzymanie czystości i porządku, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień, ładu przestrzennego,
ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, prowadzenia targowisk i hal targowych, lokalnego
transportu zbiorowego, gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarowania lokalami użytkowymi. Wskazane tu
zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie
zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, obejmuje tzw. gospodarka
komunalna.
Zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa z dnia 20 grudnia
1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 827). W świetle powołanego aktu prawnego
gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności
w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Jeżeli przepisy szczególne
nie stanowią inaczej, o wyborze sposobu prowadzenia i form tej gospodarki decydują organy stanowiące
jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniając obowiązujące w tym przedmiocie regulacje prawne, zgodnie
z którymi jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje m.in. prawo tworzenia i przystępowania do spółek
z ograniczoną odpowiedzialnością.
Należy jednak zaznaczyć, że swoboda prowadzenia działalności gospodarczej jednostek samorządu
terytorialnego podlega ograniczeniom, które są wynikiem założenia, że jednostka samorządu terytorialnego
nie powinna konkurować z własnymi mieszkańcami w prowadzeniu działalności gospodarczej. Tym samym we
wskazanej powyżej ustawie o gospodarce komunalnej uregulowane zostały granice wolności gospodarczej
jednostek samorządu terytorialnego poprzez ograniczenie tej działalności do zadań o charakterze użyteczności
publicznej. Właśnie takie działania w przeważającej mierze stanowić będą przedmiot działalności projektowanej
Spółki. Dążenie do redukcji udziału zadań nie stanowiących zadań własnych gminy w zakresie przedmiotu
działalności Spółki, stworzy Gminie szansę na bezpośrednie powierzenie Spółce pewnej grupy swoich zadań,
także tych, które w ostatnich latach przekazywane były podmiotom zewnętrznym. Umożliwi to podniesienie
standardów świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy usług przy jednoczesnej optymalizacji kosztów w tym
zakresie. Ponadto za utworzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przemawia nieskomplikowana
forma prawna oraz możliwość wykonywania przez Gminę bezpośredniej „kontroli" nad spółką i egzekwowania
praw własnościowych poprzez nadzór właścicielski, a także delegowania swoich przedstawicieli do jej organów
statutowych. Wybór takiego rozwiązania zapewni Gminie wpływ na realizację jej zadań własnych
z uwzględnieniem zasad gospodarowania środkami publicznymi.

Zastępca Burmistrza
Anna Wójcik

RO.0006.289.2017.ORM

Druk nr 312
Projekt z dnia 02.11.2017 r.

Uchwała Nr …......................
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia................................

w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym( Dz.U.2017 poz.1875) art. 176 pkt 1, art
179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej ( Dz.

U. 2017r. poz. 697) Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r.

Radca prawny

Zastępca Burmistrza

Kamil Puszczewicz

Anna Wójcik

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr…………..
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia ………………………..

w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r.
poz.697) nakłada na gminę obowiązek opracowania i realizacji 3 letnich gminnych programów wspierania rodziny.
Uchwalenie Gminnych Programów należy do kompetencji Rady, stąd podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.

Zastępca Burmistrza
Anna Wójcik

Załącznik do uchwały znajduje się w osobnym pliku.
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Druk nr 313
Projekt z dnia 02.11.2017 r.

Uchwała Nr……………………
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia……………………..
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2018.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2017 poz.1875) art. 41
ust.1, 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi /Dz.U.2016 poz.487) Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2018, stanowiący załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószków.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie.
§4
Uchwała wchodzi w życie w dniu 01.01.2018r.

Radca prawny

Zastępca Burmistrza

Kamil Puszczewicz

Anna Wójcik

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr…………..
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia ………………………..

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Prowadzenie działań profilaktycznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych
gminy. Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych.
Obowiązek

corocznego uchwalenia

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych wynika z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz.U. 2016 poz 487/.
Dlatego podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.

Zastępca Burmistrza
Anna Wójcik

Załącznik do uchwały znajduje się w osobnym pliku.
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Druk nr 314
Projekt z dnia 02.11.2017 r.

Uchwała Nr………………
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia……………………..
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2022
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2017 poz.1875) art. 10
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2017 poz.783) Rada Miejska w
Prószkowie uchwala co następuje:
§1
Przyjmuje się gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata 2018-2022 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 z dniem 01.01.2018r.

Radca prawny

Zastępca Burmistrza

Kamil Puszczewicz

Anna Wójcik

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr………………………………..
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia…………………………….
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2022

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Zadanie to jest realizowane na podstawie
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii a program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych. Uchwalony dotychczas przez Radę Miejską w 2012r Gminny program przestanie
obowiązywać z dniem 31 grudnia 2017r. Dlatego uchwalenie nowego programu stało się konieczne.

Zastępca Burmistrza
Anna Wójcik

Załącznik do uchwały znajduje się w osobnym pliku.
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Druk nr 315
Projekt z dnia 02.11.2017 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia .................... 2017 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 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) Rada Miejska w Prószkowie u c h w a l a, 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 2018, 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

Zastępca Burmistrza

Kamil Puszczewicz

Anna Wójcik

Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia....................2017 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 2018.
1. 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 2016 r. poz. 1817 ze 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.
2. 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.
3. Cele szczegółowe programu:
§3
Do celów szczegółowych programu zaliczyć należy:
1) tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców gminy;
2) poprawa warunków życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;
3) określenie priorytetowych zadań publicznych realizowanych we współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami;
4) poprawa istniejącej współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym a administracją publiczną;
5) udział organizacji pozarządowych w tworzeniu programu współpracy.
4. 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 we wspólnym rozwiązywaniu problemów;
3) suwerenności – 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;
6) jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i
inne podmioty są jawne.
5. 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.

6. Formy współpracy.
§6
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.
7. Priorytetowe zadania publiczne.
§7
Zadaniami priorytetowymi programu współpracy na rok 2018 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 i sportu 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 jezyka 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.

8. Okres realizacji programu.
§8
Program współpracy będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
9. 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.

10. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu.
§ 10.
Przeznacza się środki finansowe na realizację Programu w wysokości niemniejszej niż 100 000 złotych rocznie.
11. 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. Burmistrz Prószkowa przedkłada Radzie Miejskiej w Prószkowie oraz publikuje na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej do dnia 31 maja 2019 roku sprawozdanie z realizacji „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
2018”.
3. W zakresie oceny realizacji Programu w 2018 roku stosowane będą w szczególności następujące wskaźniki:

1)
2)
3)
4)
5)

liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego;
liczba umów zerwanych lub unieważnionych;
liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu o dotację;
wysokość kwot udzielonych dotacji.

12. 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
2018” 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.
13. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert.
§ 13
1. Komisja konkursowa powoływana jest zarządzeniem Burmistrza Prószkowa. W jej skład wchodzą
przedstawiciele Burmistrza Prószkowa oraz organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących
działalność statutową na terenie Gminy Prószków.
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 pożytku publicznym 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
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze 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.

Zastępca Burmistrza
Anna Wójcik
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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia ............. listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.z 2017 r., poz. 1523) 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 2017 r., poz. 1875), Rada Miejska w Prószkowie
uchwala, co następuje:
§ 1.
Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r., poz. 2481), z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych uchwałą Nr XXIV/180/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XI/82/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej (Dz.Urz. Woj.
Opolskiego z 2016 r., poz. 2586).
§ 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

Zastępca Burmistrza

Kamil Puszczewicz

Anna Wójcik

Uzasadnienie
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.
Zastępca Burmistrza
Anna Wójcik

Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia .... listopada 2017 r.
OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia ............. listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.z 2017 r., poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia
jednolity tekst uchwały Nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie
opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r., poz. 2481), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
Uchwałą Nr XXIV/180/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/82/2015 Rady
Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej (Dz.Urz. Woj. Opolskiego
z 2016 r., poz. 2586).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
1) §2, §3 oraz §4 Uchwały Nr XXIV/180/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie opłaty targowej (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r., poz. 2586), które stanowią:
- „§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa";
- „§3.Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie i poszczególnych
sołectwach 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.

Przewodniczący Rady

Klaudia Lakwa

Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia ....... listopada
2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały w sprawie opłaty targowej
UCHWAŁA NR XI/82/2015
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. tj.
z 2015 r., poz. 1515) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. tj. z 2014 r., poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774,
poz. 1045, poz. 1283) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz.U. tj. z 2015 r., poz. 613, zm. poz. 699, poz. 978, poz. 1197) zarządza się co następuje:
§ 1.
Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Prószkowie:
1) wprowadza opłatę targową;
2) określa wysokość stawek opłaty targowej;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla
inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2.
Na terenie Gminy Prószków wprowadza się opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
dokonujących sprzedaży na targowiskach.
§ 3.
1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Prószków w wysokości
20,00 zł., z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z: ręki, wózka ręcznego, roweru, kosza (do
5 szt.), skrzynki (do 5 szt.), stolika (do 1 m²) – 10,00 zł.
3. W przypadku sprzedaży przekraczającej ilość wykazaną w pkt. 2 obowiązuje stawka dzienna
w wysokości 20,00 zł.
§ 4.
W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje
się stawkę wyższą.
§ 5.
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest
płatna, bez wezwania, na rachunek Gminy Prószków, z zastrzeżeniem § 6.

§ 6.
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. 1). Pobór opłaty targowej powierza się inkasentom w osobach:
1) Emanuela Cebula - pracownik Urzędu Miejskiego w Prószkowie;
2) Gabriela Grund – pracownik Urzędu Miejskiego w Prószkowie;
3) Sylwia Białończyk – pracownik Urzędu Miejskiego w Prószkowie.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej
w wysokości 10 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, w dniu poboru, nie później jednak niż
w trzecim dniu następującym po ostatnim dniu poboru na rachunek Gminy Prószków.
§ 7.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXVIII/319/2005 Rady
Miejskiej w Prószkowie z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu
płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru, określenia inkasentów oraz
ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz Uchwała Nr XXXI/262/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 21 maja 2009 r. zamieniająca uchwałę nr XXXVIII/319/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej,
zarządzania poboru, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj.
Opol. z 2005 r, Nr 84, poz. 2862 oraz Dz. Urz. Woj. Opol. z 2009 r., Nr 53, poz. 895).
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 9.
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
i poszczególnych sołectwach oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

w Prószkowie

§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

1)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 uchwały nr XXIV/180/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia
25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia
29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r., poz. 2586), która
weszła w życie z dniem 20 grudnia 2016 r.
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UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe”

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art.18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875), Rada Miejska w Prószkowie
uchwala co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się do realizacji zadanie pn.: „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe”.
§ 2.
Szczegółowy zakres i zasady realizacji zadania określać będzie porozumienie zawarte między
Gminą Prószków i Województwem Opolskim.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Radca prawny

Zastępca Burmistrza

Marcin Popielski

Anna Wójcik

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe”
Gmina Prószków w związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie w ramach III naboru
do poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014 – 2020
w ramach którego wykona zadanie pod nazwą „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe”,
wystąpiła z inicjatywą zrealizowania ww. zadania. Uchwałą nr XXXIIII/378/2017z dnia 30
października 2017 r. Sejmik Województwa Opolskiego powierzył realizację powyższego
zadania Gminie Prószków.
Zadanie zostanie zrealizowane wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku długości około
2 500 mb od początku ul. Opolskiej w Zimnicach Wielkich do przystanku autobusowego w
miejscowości Zimnice Małe obejmujące swoim zakresem budowę ścieżki pieszo-rowerowej,
dobudowę oświetlenia, oraz budowę odwodnienia. Inwestycja realizowana będzie w formie
zaprojektuj i wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno Użytkowego.
Przyjęcie zadania z zakresu właściwości Województwa Opolskiego polegającego na budowie
ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 w miejscowości Zimnice Wielkie i
Zimnice Małe zapewni mieszkańcom dostęp do instytucji publicznych zlokalizowanych w m.
Prószków oraz dogodny dojazd rowerem do przystanku PKS, zwiększy bezpieczeństwo osób
korzystających z pasa drogowego oraz rozwinie sieć dróg rowerowych w Aglomeracji
Opolskiej.

Zastępca Burmistrza
Anna Wójcik
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Druk nr 318
Projekt z dnia 17.10.2017 r.

UCHWAŁA NR………………../2017
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia ………………………/2017

w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku art. 6 ust. 13 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)
Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:
§1
Określa się wzory formularzy w podatku od nieruchomości:
1. Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) – załącznik nr 1 do uchwały,
2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) – załącznik nr 2 do uchwały,
3. Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) – załącznik nr 3 do uchwały,
4. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) – załącznik
nr 4 do uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr XII/93/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opol.
z 2015 r., poz. 2913) oraz uchwała Nr XV/121/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25
lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/93/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z
dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od
nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2016 r., poz. 566).
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie oraz
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i poszczególnych sołectwach.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018.
Skarbnik Gminy

Radca prawny

Zastępca Burmistrza

Dorota Staniów

Marcin Popielski

Anna Wójcik

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie wzorów formularzy w podatku od nieruchomości

Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
uwzględnia zmiany mające obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., a w szczególności nowe
zwolnienie w podatku od nieruchomości o treści:
„żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych
na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego”.
Przedmiotowe zwolnienie zostanie uwzględnione w załączniku ZN-1/B tj. w danych o
zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały uwzględnia również aktualizację wzorów formularzy obowiązujących
w podatku od nieruchomości:
- deklaracji na podatek od nieruchomości,
- informacji w sprawie podatku od nieruchomości,
- dane o nieruchomościach,
- dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.
1785 z późn. zm.) art. 7 ust. 2 pkt 2a ustawy.

Zastępca Burmistrza
Anna Wójcik

Załączniki do uchwały znajdują się w osobnym pliku.
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Druk nr 319
Projekt z dnia 17.10.2017 r.

UCHWAŁA NR………………../2017
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia ………………………/2017
w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 6 ust. 9 ustawy z
dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821) Rada
Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:
§1
Określa się wzory formularzy w podatku leśnym:
1. Deklaracja na podatek leśny (DL-1) – załącznik nr 1 do uchwały,
2. Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) – załącznik nr 2 do uchwały,
3. Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) – załącznik nr 3 do uchwały,
4. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) – załącznik nr 4 do
uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr XI/80/2015 Rady Miejskie w Prószkowie z dnia 29 października 2015
r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2015 r.,
poz. 2479) oraz uchwała Nr XV/119/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego
2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/80/2015 Rady Miejskie w Prószkowie z dnia 29
października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym (Dz. Urz.
Woj. Opol. z 2016 r., poz. 564).
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie oraz
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i poszczególnych sołectwach.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.
Skarbnik Gminy

Radca prawny

Zastępca Burmistrza

Dorota Staniów

Marcin Popielski

Anna Wójcik

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie wzorów formularzy w podatku leśnym

Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym
uwzględnia zmiany mające obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., a w szczególności dodatkowe
zwolnienie w podatku leśnym o treści:
„Krajowy Zasób Nieruchomości, w zakresie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu
Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie
Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529)”.
Przedmiotowe zwolnienie zostanie uwzględnione w załączniku ZL-1/B tj. w danych o
zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.
Projekt uchwały uwzględnia również aktualizację wzorów formularzy obowiązujących
w podatku leśnym:
- deklaracji na podatek leśny,
- informacji w sprawie podatku leśnego,
- dane o nieruchomościach leśnych,
- dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku
Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 624) - ustawa weszła w życie z dniem 1 września
2017 r.
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 z
późn. zm.), art. 7 ust. 2 pkt 7 ustawy.

Zastępca Burmistrza
Anna Wójcik

Załączniki do uchwały znajdują się w osobnym pliku.
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Druk nr 320
Projekt z dnia 17.10.2017 r.

UCHWAŁA NR………………../2017
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia ………………………/2017
w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892) Rada Miejska w
Prószkowie uchwala, co następuje:
§1
Określa się wzory formularzy w podatku rolnym:
1. Deklaracja na podatek rolny (DR-1) – załącznik nr 1 do uchwały,
2. Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) – załącznik nr 2 do uchwały,
3. Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) – załącznik nr 3 do uchwały,
4. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B) – załącznik nr 4 do
uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr XI/81/2015 Rady Miejskie w Prószkowie z dnia 29 października 2015
r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2015 r.,
poz. 2480) oraz uchwała Nr XV/120/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego
2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/81/2015 Rady Miejskie w Prószkowie z dnia 29
października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym (Dz. Urz.
Woj. Opol. z 2016 r., poz. 565).
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie oraz
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i poszczególnych sołectwach.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.
Skarbnik Gminy

Radca prawny

Zastępca Burmistrza

Dorota Staniów

Marcin Popielski

Anna Wójcik

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie wzorów formularzy w podatku rolnym

Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym
uwzględnia zmiany mające obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., a w szczególności dodatkowe
zwolnienie w podatku rolnym o treści:
„Krajowy Zasób Nieruchomości, w zakresie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu
Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie
Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529)”.
Przedmiotowe zwolnienie zostanie uwzględnione w załączniku ZR-1/B tj. w danych o
zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.
Projekt uchwały uwzględnia również aktualizację wzorów formularzy obowiązujących
w podatku rolnym:
- deklaracji na podatek rolny,
- informacji w sprawie podatku rolnego,
- dane o nieruchomościach rolnych,
- dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku
Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 624) - ustawa weszła w życie z dniem 1 września
2017 r.
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z
późn. zm.), art. 7 ust. 2 pkt 7 ustawy.

Zastępca Burmistrza
Anna Wójcik

Załączniki do uchwały znajdują się w osobnym pliku.
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Druk nr 321
Projekt z dnia 31.10.2017 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE
z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala,
co następuje:

§1
W uchwale Nr XXV/190/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Prószków na rok kalendarzowy 2017 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r. poz. 65 z późn. zm.) wprowadza się
następujące zmiany:
1) dokonuje się zmian w planie wydatków i przychodów budżetu stanowiącymi odpowiednio
załącznik nr 2 i 3 do uchwały Nr XXV/190/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały .
2) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg zadań stanowiącym załącznik nr 7
do uchwały Nr XXV/190/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Prószków na rok kalendarzowy 2017, 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.

Skarbnik Gminy

Radca prawny

Zastępca Burmistrza

Dorota Staniów

Marcin Popielski

Anna Wójcik

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXV/190/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 15 grudnia 2016 r. – PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I
ROZDZIAŁÓW
ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 210.000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 149.000,00
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 75.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 75.000,00 zł z tego:
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 75.000,00 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 7.000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.000,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 63.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 63.000,00 zł z tego:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 60.000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 4.000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000,00 zł
Dział 855 RODZINA o kwotę 61.000,00
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 43.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 43.000,00 zł z tego:
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 43.000,00 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 5.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł z tego:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł
Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 13.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 13.000,00 zł z tego:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 13.000,00 zł
ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 1.715.000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność o kwotę 1.120.000,00
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 200.000,00 zł
Wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 920.000,00 zł
Wydatki majątkowe o kwotę 920.000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 595.000,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 595.000,00 zł
Wydatki majątkowe o kwotę 595.000,00 zł
Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXV/190/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 15 grudnia 2016 r. – PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2017
ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 2.000.000,00 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2.000.000,00 zł
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 75.000,00 zł
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 75.000,00 zł

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
w tym:
`

Rozdział

010
01008
600

Nazwa

161 000

161 000

Melioracje wodne

161 000

161 000

Transport i łączność

580 744

580 744

Drogi publiczne wojewódzkie

60016

Drogi publiczne gminne

60017

70005

54 000

54 000

441 744

441 744

Drogi wewnętrzne

85 000

85 000

Gospodarka mieszkaniowa

32 670

32 670

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

32 670

32 670

359 000

359 000

7 000

7 000

352 000

352 000

Oświata i wychowanie

42 310

42 310

Szkoły podstawowe

10 546

10 546

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

754
75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

75412

Ochotnicze straże pożarne

801
80101

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

Rolnictwo i łowiectwo

60013

700

Wydatki majątkowe PLAN

Przedszkola

31 764

31 764

Ochrona zdrowia

35 420

35 420

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

35 420

35 420

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

745 643

215 643

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

500 000

80104
851
85154
900

90002

Gospodarka odpadami

30 000

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

99 643

99 643

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

116 000

116 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

129 000

129 000

20 000

20 000

109 000

109 000

2 085 787

1 555 787

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

92195

Pozostała działalność

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM

530 000
500 000

90008

921

zakup i objęcie akcji i
udziałów

30 000

530 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ
na 2017 rok

Lp.

Nazwa zadania - lokalizacja

Koszt zadania
pozostały do
realizacji

Nakłady w 2017 roku

Uwagi

1

2

3

4

5

I.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

161 000,00

161 000,00

Dział 010 rozdz. 01008

161 000,00

161 000,00

1

Budowa studni chłonnych w rejonie budynku
straży w Jaśkowicach - budowa sieci kanalizacji
deszczowej

42 000,00

42 000,00

2

Budowa studni chłonnej w Zimnicach Małych

20 000,00

20 000,00

kontynuacja
zadania

3

Budowa studni chłonnej w Zimnicach Wielkich

23 000,00

23 000,00

kontynuacja
zadania

4

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości
Prószków w rejonie ulicy Korfantego

76 000,00

76 000,00

kontynuacja
zadania

II.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4 922 057,00

580 744,00

Dział 600 rozdz. 60013

4 395 313,00

54 000,00

4 341 313,00

0,00

kontynuacja
zadania

54 000,00

54 000,00

kontynuacja
zadania

441 744,00

441 744,00

0,00

0,00

kontynuacja
zadania
kontynuacja
zadania

1

Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 414 na odcinku ZłotnikiPrószków obejmująca również budowę parkingu
Bike&Ride w m. Prószków

2

Wykonanie przystanków autobusowych wraz z
montażem wiat i ich oświetleniem na drodze
wojewódzkiej 415 w m. Zimnice M.
Dział 600 rozdz. 60016

1

Przebudowa ul. Zielonej w Prószkowie

2

Przebudowa ul. Wolności w miejscowości Źlinice

37 744,00

37 744,00

3

Przebudowa ul. Stawowej Ligota Prószkowska projekt techniczny

35 000,00

35 000,00

4

Przebudowa drogi gminnej nr 104889 O ul. Górka
w miejscowości Zimnice Małe

335 000,00

335 000,00

5

Zainstalowanie osadnika na ciągu kanalizacji
deszczowej przed wylotem ścieków kanału
Winów-Folwark

15 000,00

15 000,00

6

Remont umocnienia skarpy przydrożnej przy ul.
Jędrzejczyka w miejsowości Źlinice

10 000,00

10 000,00

7

Budowa urządzenia oczyszczającego wody
opadowe i roztopowe

9 000,00

9 000,00

85 000,00

85 000,00

Dział 600 rozdz. 60017

kontynuacja
zadania

1

Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do
remizy strażackiej w miejscowości Chrząszczyce

85 000,00

85 000,00

III.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

32 670,00

32 670,00

Dział 700 rozdz.70005

32 670,00

32 670,00

1

Przebudowa części budynku w Prószkowie ul.
Pomologia 9

12 670,00

12 670,00

kontynuacja
zadania

2

Przebudowa części budynku w Prószkowie ul.
Daszyńskiego 2

20 000,00

20 000,00

kontynuacja
zadania

359 000,00

359 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

352 000,00

352 000,00

8 000,00

8 000,00

IV.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Dział 754 rozdz.75411

1

Zakup poduszek pneumatycznych dla potrzeb
Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Opolu

Dział 754 rozdz.75412
1

Zakup pompy szlamowej OSP Ligota Prószkowska

2

Zakup zestawów do stabilizacji pojazdu

10 000,00

10 000,00

3

Zakup piły do stali i betonu

6 500,00

6 500,00

4

Zakup drabiny

6 000,00

6 000,00

5

Zakup stacji alarmowej

15 000,00

15 000,00

6

Zakup stacji obiektowej systemu DPS 50

6 500,00

6 500,00

7.

Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego GBA" - OSP Boguszyce

300 000,00

300 000,00

V.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

42 310,00

42 310,00

Dział 801 rozdz.80101

10 546,00

10 546,00

1

Zakup i motaż klimatyzatorów ZSP Boguszyce

4 900,00

4 900,00

2

Zakup i montaż alarmu

5 646,00

5 646,00

31 764,00

31 764,00

4 000,00

4 000,00

Dział 801 rozdz.80104
1

Zakup i montaż klimatyzatorów dla ZSP Złotniki

2

Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla ZSP
Złotniki

13 500,00

13 500,00

3

Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla ZSP
Boguszyce

7 964,00

7 964,00

4

Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania dla
PP w Ligocie Prószkowskiej

6 300,00

6 300,00

OCHRONA ZDROWIA

35 420,00

35 420,00

Dział 851 rozdz.85154

35 420,00

35 420,00

35 420,00

35 420,00

1 078 643,00

745 643,00

833 000,00

500 000,00

VI.

1

Zakup i montaż siłowni zewnetrznych

VII. GOSPODARKA KOMUNALNA
Dział 900 rozdz. 90001

Wpłaty
jednostek na
państwowy
fundusz celowy

dotacja celowa

1

1

Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o

833 000,00

500 000,00

Dział 900 rozdz. 90002

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

99 643,00

99 643,00

99 643,00

99 643,00

116 000,00

116 000,00

Objęcie udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego Sp.z o.o.
Dział 900 rozdz. 90008

1

Bioróżnorodność opolszczyzny - skarbem
dziedzictwa przyrodniczego
Dział 900 rozdz. 90015

1

Budowa oświetlenia ulicznego w Boguszycach ul.
Nowa oraz w Źlinicach ul. Polna

75 000,00

75 000,00

2

Budowa oświetlenia drogowego w Nowej Kuźni
przy ulicy Słonecznej

41 000,00

41 000,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

2 429 000,00

129 000,00

Dział 921 rozdz. 92109

2 320 000,00

20 000,00

2 320 000,00

20 000,00

109 000,00

109 000,00

VIII.

1

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku
OKIS w Prószkowie w zakresie
termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy
Dział 921 rozdz. 92195

1

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej

45 000,00

45 000,00

2

Budowa wiaty w Przysieczy

24 000,00

24 000,00

3

Zagospodarowanie terenu parku we wsi
Jaśkowice - PT

10 000,00

10 000,00

4

Zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego 1 w
Prószkowie - PT

30 000,00

30 000,00

9 060 100,00

2 085 787,00

RAZEM

dotacja dla
województwa

kontynuacja
zadania

kontynuacja
zadania

UZASADNIENIE DO BUDŻETU :
Zmniejsza się budżet po stronie:
Wydatków bieżących o kwotę 210.000,00 zł w tym:
Dz. 852 Rozdz. 85228 o kwotę 75.000,00 zł
75.000,00 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( zmniejszona ilość zatrudnionych osób oraz
oszczędności na wynagrodzeniach związane z chorobami pracowników – realizacja zadań z usług opiekuńczych)
Dz. 852 Rozdz. 85215 o kwotę 7.000,00 zł
7.000,00 – świadczenia na rzecz osób fizycznych ( mniejsza ilość złożonych wniosków od planowanych na
dodatki mieszkaniowe )
Dz. 852 Rozdz. 85295 o kwotę 63.000,00 zł
3.000,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ( mniejsza ilość osób świadczących prace społeczno-użyteczne)
60.000,00 – mniejsza ilość złożonych wniosków od planowanych o umieszczenie w DPS, noclegowniach oraz
schroniskach
Dz. 852 Rozdz. 85203 o kwotę 4.000,00 zł
4.000,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ( brak wniosków o świadczenia)
Dz. 855 Rozdz. 85504 o kwotę 43.000,00 zł
43.000,00 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( brak wniosków na zatrudnienie asystenta
rodziny)
Dz. 855 Rozdz. 85508 o kwotę 5.000,00 zł
5.000,00 – wydatki związane z realizacją statutowych zadań ( brak decyzji o odpłatności za umieszczenie dzieci
w pieczy zastępczej)
Dz. 855 Rozdz. 85510 o kwotę 13.000,00 zł ( brak decyzji o odpłatności za umieszczenie dzieci w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych)
Wydatków majątkowych o kwotę 1.715.000,00 zł
Zmniejszenie wartości inwestycji pod nazwą „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej na
414 na odcinku Złotniki – Prószków obejmująca również budowę parkingu Bike & Ride w m. Prószków” o kwotę
200.000,00. Wartość inwestycji po zmniejszeniu w 2017 r. 0,00 zł.
Zmniejszenie wartości inwestycji pod nazwą „Przebudowa ul. Wolności w miejscowości Źlinice” o kwotę
690.000,00. Wartość inwestycji po zmniejszeniu w 2017 r. 37.744,00 zł.
Zmniejszenie wartości inwestycji pod nazwą „Remont umocnienia skarpy przydrożnej przy ul. Jędrzejczyka w
miejscowości Źlinice” o kwotę 230.000,00. Wartość inwestycji po zmniejszeniu w 2017 r. 10.000,00 zł.
Zmniejszenie wartości inwestycji pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku OKIS w
Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy” o kwotę 595.000,00. Wartość
inwestycji po zmniejszeniu w 2017 r. 20.000,00 zł.
Przychodów o kwotę 2.000.000,00 zł
Zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Zwiększa się budżet po stronie:
Przychodów o kwotę 75.000,00 zł o nadwyżki z lat ubiegłych

Sporządziła: Dorota Staniów

Prószków, 31.10.2017 r.

Skarbnik Gminy

Zastępca Burmistrza

Dorota Staniów

Anna Wójcik

RO.0006.299.2017.ORM

Druk nr 322
Projekt z dnia 31.10.2017 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 10 listopada 2017 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z
2017 r., poz. 1875) 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 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie
uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr XXV/189/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się następujących zmian w:
5) Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2020
stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/189/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z
dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.
6) Wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/189/2016 Rady
Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

Radca prawny

Zastępca Burmistrza

Dorota Staniów

Marcin Popielski

Anna Wójcik

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2020 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian:
W roku 2017
Zmniejszono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 1.925.000,00 zł, w tym: zmniejszono wydatki
bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 210.000,00 zł i wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 1.715.000,00
zł
Zmniejszono przychody budżetu (kolumna 4) o kwotę 1.925.000,00 zł, z tego:
a) zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (kolumna 4.1) o kwotę 75.000,00 zł, w tym:
na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.1.1)
b) zmniejszono kredyty (kolumna 4.3) o kwotę 2.000.000,00 zł, w tym: na pokrycie deficytu
budżetu 2.000.000,00 zł
Zmniejszono kwotę długu (kolumna 6) o kwotę 2.000.000,00 zł
W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
• Zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 118.000,00 zł.
• Zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 795.000,00
zł, z tego: majątkowe o kwotę 795.000,00 zł
• Zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 230.000,00 zł
W roku 2018
Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 1.776.429,00zł, z tego:
a) Zmniejszono dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 78.687,00 zł, w tym: dochody z tytułu
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 528.687,00 zł,
b) Zwiększono dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 1.855.116,00 zł, w tym z tytułu
dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) o kwotę 2.305.116,00 zł
Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 2.376.429,00 zł, w tym: wydatki majątkowe
(kolumna 2.2) o kwotę 2.376.429,00 zł
Zmniejszono rozchody budżetu (kolumna 5) o kwotę 600.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych
kredytów (kolumna 5.1) o kwotę 600.000,00 zł
Zmniejszono kwotę długu (kolumna 6) o kwotę 1.400.000,00 zł
Zmniejszono przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (kolumna 10) o kwotę 600.000,00 zł
W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
• Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 73.748,40 zł,
z tego: bieżące o kwotę 2.435,40 zł i majątkowe o kwotę 71.313,00 zł
• Zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 404.313,00 zł
• Zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.2) o kwotę 3.690.116,00 zł, w tym: środki
określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.2.1) o kwotę 3.690.116,00 zł
• Zwiększono 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 4.341.313,00 zł, w tym:
finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kolumna 12.4.1) o kwotę 3.690.116,00
zł)
W danych uzupełniających o długu i jego spłacie:
• Zmniejszono spłaty rat kapitałowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
(kolumna 14.1) o kwotę 600.000,00 zł

W roku 2019
Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 665.053,00 zł, z tego:
a) Zwiększono dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 1.157.053,00 zł, w tym: zmniejszono dochody z
tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 700.000,00 zł,
b) Zmniejszono dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 492.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku
(kolumna1.2.1) o kwotę 42.000,00 zł

Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 1.365.053,00 zł, z tego: zmniejszono wydatki
bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 635.000,00 zł, z tego: wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3) o
kwotę 45.000,00 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 2.000.053,00 zł
Zmniejszono rozchody budżetu (kolumna 5) o kwotę 700.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych
kredytów (kolumna 5.1) o kwotę 700.000,00 zł
Zmniejszono kwotę długu (kolumna 6) o kwotę 700.000,00 zł
Zmniejszono przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (kolumna 10) o kwotę 700.000,00 zł

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
• Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 4.965.000,00
zł, z tego: majątkowe o kwotę 4.965.000,00 zł
• Zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 4.965.000,00 zł
• Zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 2.964.947,39 zł
• Zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.2) o kwotę 3.690.116,00 zł, w tym: środki
określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.2.1) o kwotę 3.690.116,00 zł
• Zwiększono 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 4.341.313,00 zł, w tym:
finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kolumna 12.4.1) o kwotę 3.690.116,00
zł)
W danych uzupełniających o długu i jego spłacie:
• Zmniejszono spłaty rat kapitałowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
(kolumna 14.1) o kwotę 700.000,00 zł
W roku 2020
Zmniejszono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 700.000,00 zł, z tego: zmniejszono dochody
bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 700.000,00 zł, w tym: zmniejsza się dochody z tytułu udziału we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 700.000,00 zł,
Zmniejszono wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3) o kwotę 40.000,00 zł
Zmniejszono rozchody budżetu (kolumna 5) o kwotę 700.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych
kredytów (kolumna 5.1) o kwotę 700.000,00 zł
Zmniejszono przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (kolumna 10) o kwotę 700.000,00 zł
W danych uzupełniających o długu i jego spłacie:
• Zmniejszono spłaty rat kapitałowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
(kolumna 14.1) o kwotę 700.000,00 zł
W wykazie przedsięwzięć do WPF (zał. nr 2):

1. Przeniesiono przedsięwzięcie pod nazwą BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414
NA ODCINKU ZŁOTNIKI-PRÓSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU BIKE & RIDE W
M.PRÓSZKÓW do kategorii „wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3”. Łączne nakłady finansowe
4.361.313,00 zł. Okres realizacji 2016-2018. Limit 2018 r. 4.341.313,00 zł.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą WYKONANIE BADAŃ MONITORINGOWYCH NA
ZREKULTYWOWANYM SKŁADOWISKU ODPADÓW W ZIMNICACH MAŁYCH. Okres realizacji
2017-2018. Łączne nakłady finansowe 2.435,40 zł. Limit 2018 r. 2.435,40 zł.
3. Zmniejszono limit 2017 r. o kwotę 595.000,00 zł, limit 2018 r. o kwotę 1.405.000,00 zł oraz zwiększono
limit 2019 r. o kwotę 2.000.000,00 zł przedsięwzięcia pn.: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU OKiS W PRÓSZKOWIE W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI,
PRZEBUDOWY ORAZ NADBUDOWY
4. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 415 NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE I ZMINICE MAŁE.
Okres realizacji 2017-2019. Łączne nakłady finansowe 3.000.000,00 zł, limit 2018 r. 35.000,00 zł, limit
2019 r. 2.965.000,00 zł.

Prószków, 31 października 2017 r.,
Sporządziła: Ewa Miążek

Skarbnik Gminy

Zastępca Burmistrza

Dorota Staniów

Anna Wójcik

Tabele WPF znajdują się w osobnym załączniku.

Druk nr 323
RO.0057.7.2017.ORM
Prószków, 02.11.2017 r.
SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA
ZA OKRES OD 12.10.2017 r. DO DNIA 02.11.2017 r.
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Zakupiono i dostarczono 10 kompletów stołów biesiadnych dla sołectwa w Boguszycach.
Zlecono wykonanie dwóch drewnianych tablic ogłoszeniowych dla sołectwa w Boguszycach.
Wykonano ułożenie kostki brukowej na terenie wiejskim w Zimnicach Wielkich.
Utwardzono teren przy placu wiejskiego w Jaśkowicach.
Oczyszczono z traw i chwastów odcinek pobocza drogi ul. Ignacego Krasickiego, jak też
oczyszczono część nawierzchni ul. Polnej w Prószkowie.
Dokonano wymiany tabliczek z nazwami ulic w Prószkowie.
Zamontowano tabliczki z nazwą ulicy ALEJA w Ligocie Prószkowskiej.
Dokonano naprawy uszkodzonego murowanego gazonu kwiatowego w Rynku w Prószkowie.
Odebrano i zagospodarowano odpady (liście) z ul. Szkolnej w Prószkowie .
Podpisano 2 umów na wynajęcie sal wiejskich, będących własnością Gminy Prószków
Dokonano 16 wpisów do Ewidencji działalności Gospodarczej.
Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z
ulicy Szpitalnej w Prószkowie.
Zlecono operat wodnoprawny na zrzut wód opadowych z ulicy Stawowej w Nowej Kuźni.
Wycięto krzewy na ulicy Złotnickiej w Boguszycach.
Zlecono czyszczenie rowu w Przysieczy.
Zlecono czyszczenie rowu w Nowej Kuźni.
Zakończono budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Korfantego w Prószkowie.
Zakończono przebudowę drogi gminnej nr 104889 O ul. Górka w miejscowości Zimnice Małe.
Zlecono i wykonano ustawową okresową roczną kontrolę trzech obiektów należących do
Gminy Prószków.
Odłowiono jednego psa bezdomnego z terenu sołectwa Boguszyce.
Wydano 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
Dokonano zmiany 6 decyzji w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
Zapewniono realizację 3 wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
Wydano 3 decyzje administracyjne w przedmiocie przeznaczenia osób do wykonywania
świadczeń na rzecz obrony;
Koordynowano działania mające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym
m.in. skutkom negatywnych warunków atmosferycznych (obfite opady, silne podmuchy
wiatru);
Uzupełniono i zaktualizowano wykaz sprzętu wykorzystywanego na potrzeby obrony
cywilnej;
Zapewniono obsługę kadrową pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz obsługę
Rady Miejskiej;
Zapewniono prawne środki ochrony danych osobowych w ramach zadań powierzanych
podmiotom zewnętrznym (umowy powierzenia danych, upoważnienia);
Zapewniono obsługę kancelaryjną i organizacyjną UM w Prószkowie (w tym wymiana
korespondencji i obsługa klienta);

30. Zapewniono obsługę OSP gminy Prószków, w tym w zakresie szkoleń, badań lekarskich,
sprawozdawczości, amortyzacji sprzętu, obsługi finansowej itp.;
31. Zlecono wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Prószków;
32. Kontynuowano przygotowania do planowanych na 2018r. uroczystości 10-lecia Prószkowskiej
Parady Orkiestr z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Federalnych Sił Zbrojnych Niemiec
(nawiązano
kontakt
z
Konsulatem
RFN,
Starostwem
Powiatowym
w Raciborzu oraz Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych
w Polsce, celem ustalenia możliwości współfinansowania przedsięwzięcia);
33. Opracowano materiał informacyjny do corocznego spotkania z miastem partnerskim Hűnfeld
(Niemcy).

Zastępca Burmistrza
Anna Wójcik

Druk nr 324
Prószków, 02.11.2017 r.
Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych na
ostatniej sesji Rady Miejskiej.
1) Radny Paweł Piechaczek złożył wniosek, żeby wystosować pismo do GDDKiA w sprawie
wykonania ścieżki pieszo rowerowej z Boguszyc do Opola. – w dniu 23 października
wystosowano wniosek do GDDKiA , do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy jeszcze
odpowiedzi,
2) Sołtys Aniela Czollek złożyła wniosek w sprawie montażu dodatkowych lamp
oświetleniowych na ul. Leśnej w Prószkowie – montaż lamp zostanie zgłoszony do
realizacji w roku 2018 w ramach umowy serwisowej,
3) Sołtys Krzysztof Cebula złożył wniosek w sprawie montażu dodatkowych lamp
oświetleniowych w Zimnicach Wielkich przy ul. Opolskiej 96 i 97 - montaż lamp zostanie
zgłoszony do realizacji w roku 2018 w ramach umowy serwisowej,
4) Radny Teodor Klosa zgłosił dziurę w jezdni obok progu zwalniającego na ul. Wiśniowej w
Ligocie Prószkowskiej- uzupełniono tłuczniem drogowym dziurę powstałą wskutek
omijania progu zwalniającego,
5) Radny Paweł Piechaczek zgłosił potrzebę dosypania kamienia na ul. Wolności w Źlinicach.
– w roku 2018 będzie realizowana inwestycja przebudowy drogi ul. Wolności z Źlinicach i
będzie wykonana zupełnie nowa nawierzchnia, w chwili obecnej brak jest środków na
zakup tłucznia i wyrównanie drogi,
6) Sołtys Damian Kaleta zgłosił, że oświetlenie wykonane na ul. Słonecznej w Nowej Kuźni
miało być wykonane do początku ulicy Szkolnej, a nie zostało. - przedmiotowa inwestycja
została wykonana zgodnie z projektem i przebiega przez teren należący do Gminy
Prószków, ustawienie lamp zostało tak wykonane aby w maksymalny sposób oświetlić
przedmiotową drogę. Zamontowanie lampy od początku tj. od ul. Szkolnej nie jest
możliwe z uwagi na to, że jest to teren prywatny,
7) Sołtys Damian Kaleta zgłosił, że między Złotnikami a Nową Kuźnią trzeba dosypać kamień
na pobocza, ponieważ zaczyna pękać asfalt - w chwili obecnej brak jest środków na zakup
tłucznia i wyrównanie drogi, zadanie zostanie zrealizowane w 2018 r.,
8) Sołtys Przysieczy zgłosił, że ul. Cegielniana w Przysieczy jest w fatalnym stanie
technicznym, m.in. tworzą się na niej ogromne kałuże – z powodu braków środków w
budżecie gminy na br. realizacja zadania, naprawa drogi- zostanie zrealizowana w 2018 r.,
9) Radny J. Kabela zgłosił zniszczoną drogę z Folwarku w kierunku Odry. -po dokonaniu wizji
w terenie stwierdzono, że droga jest mocno zanieczyszczona błotem pochodzącym z pół,
pojawiają się również zagłębienia i dziury, jest to spowodowane między innymi pracami
polowymi i obwitymi opadami deszczu, wyrównanie drogi i zasypanie dziur nastąpi w
2018r. ponieważ w chwili obecnej brak jest środków na ten cel w budżecie gminy,
10) Radny J. Kabela zgłosił, że w trakcie wymiany lamp ulicznych na LED-owe na granicy
Boguszyc i Chrzowic pozostawiono 1 starą lampę przy głównej drodze, zgłoszono do
wymiany.
11) Sołtys Damian Kaleta zgłosił, że przy nowych domach jednorodzinnych na ul. Słonecznej
wykonywane są przydomowe oczyszczalnie ścieków, gdzie według jego wiedzy wszystkie
budynki powinny być przyłączane do sieci kanalizacyjnej. W sprawie przydomowych

oczyszczalni ścieków zamontowanych przez mieszkańców ulicy Słonecznej w Nowej Kuźni
zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające.
Zastępca Burmistrza
Anna Wójcik

