RO.0002.37.2018.ORM

Prószków, 15.03.2018 r.

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie,
Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 6
23 marzec 2018 r., godz. 9.00

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Prezentacja przedstawiciela Uniwersytetu Opolskiego dotycząca realizacji projektu utworzenia
Międzynarodowego Centrum Badawczo – Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i
przemysłu rolno – spożywczego na Pomologii w Prószkowie.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XXXVI sesji.
5. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) podziału Gminy Prószków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu (druk nr 372),
2) podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych (druk nr 373),
3) zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Opolskiego (druk
nr 374),
4) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miastu Opole mienia Gminy Prószków w związku ze zmianą
granic (druk nr 375),
5) określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (druk nr 376),
6) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Prószków w 2018 r. (druk nr 377),
7) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie
powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne (druk nr 378),
8) uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie (druk nr 379),
9) utworzenia Klastra Energii Ziemia Prószkowska (druk nr 380),
10) poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz
wysokości wynagrodzenia za inkaso ( druk nr 381),
11) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018 (druk nr 382),
12) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków (druk nr 383)
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 384).
7. Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych na
ostatniej sesji Rady Miejskiej (druk nr 385).
8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie za
2017 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.
Wiceprzewodniczący Rady
Krystian Janikula

RO.0006.337.2018.ORM

Druk nr 372
Projekt z dnia 01.03.2018 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Prószków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu
Na podstawie art. 419 § 2 i 4 oraz art. 418 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.
z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 12 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130) – Rada Miejska w Prószkowie
uchwala, co następuje:
§ 1.

Dokonuje się podziału Gminy Prószków na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
§ 2.

Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych
określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 4.
Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Opolu.
§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków i na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie.
§ 6.
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Prószkowie nr XIX/141/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
podziału Gminy Prószków na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu.

§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
§ 8.

Na ustalenia Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w
liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty
podania uchwały do publicznej wiadomości.

Radca prawny

Zastępca Burmistrza

Kamil Puszczewicz

Anna Wójcik

Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia....................2018 r.
Podział Gminy Prószków na okręgi wyborcze
Numer
okręgu
wyborczego
1
2
3
4
5

Granice okręgu
Miasto Prószków – ulice: Ignacego Krasickiego, Młyńska, Partyzancka,
Słoneczna, Stara Kuźnia, Stawowa, Zielona
Miasto Prószków – ulice: Josepha von Eichendorffa, Kopernika, Korfantego,
Kościuszki, Opolska, Szkolna, Zamkowa
Miasto Prószków – ulice: Akacjowa, Daszyńskiego, Leśna, Lipowa, Ogrodowa,
Osiedle Leśne, Powstańców, Sportowa, Wiosenna
Miasto Prószków – ulice: Grunwaldzka, Kasztanowa, Osiedle, Parkowa,
Piaskowa, Polna, Pomologia, Rudnicka, Rynek, Szpitalna
Sołectwo Przysiecz

Liczba
radnych
wybieranych
w okręgu
1
1
1
1
1

8

Sołectwo: Jaśkowice, Ligota Prószkowska - ulice: Brzozowa, Dębowa,
Kościelna, Stawowa
Sołectwo Ligota Prószkowska – ulice: Aleja, Cegielniana, Leśna, Łąkowa,
Międzyleśna, Szkolna, Wiśniowa
Sołectwo Nowa Kuźnia

1

9

Sołectwo Złotniki

1

10

Sołectwo: Chrząszczyce, Folwark

1

11

Sołectwo Górki

1

12

Sołectwo: Boguszyce, Chrzowice

1

13

Sołectwo Źlinice

1

14

Sołectwo Zimnice Małe

1

15

Sołectwo Zimnice Wielkie

1

6
7

1
1

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie podziału Gminy Prószków na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Na mocy postanowień art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych (Dz. U. poz. 130) rady gmin zobowiązane zostały do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w
wyborach do rad gmin, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 1 kwietnia 2018r. Realizując
wskazany powyżej obowiązek zgodnie z założeniami wynikającymi art. 418-419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) uwzględniono jednocześnie
dokonaną z dniem 1 stycznia 2017r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie
ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy
gminy (Dz.U. poz. 1134) zmianę granic administracyjnych Gminy Prószków polegającą na wyłączeniu z jej
terytorium obrębu ewidencyjnego Winów. Ponadto – w ślad za podjętą w dniu 22 września 2017r. przez Radę
Miejską w Prószkowie uchwałą nr XXX/252/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy „gen. Zawadzkiego” oraz ulicy
„Krasickiego” znajdujących się na terenie miasta Prószków – w części opisującej granice okręgów wskazano
aktualne nazwy w/w ulic, a także w opisie granic okręgu wyborczego nr 3 uwzględniono ul. Leśną mieszczącą się
na terenie miasta Prószkowa, której nazwa ta nadana została na mocy Uchwały nr III/18/2014 Rady Miejskiej
w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014r.

Zastępca Burmistrza
Anna Wójcik

RO.0006.338.2018.ORM

Druk nr 373
Projekt z dnia 01.03.2018 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089
oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 13 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130) – Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania i ustala ich numery, granice oraz siedziby
obwodowych komisji wyborczych.
2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 3.
Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Opolu.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków i na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie.
§ 5.
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Prószkowie nr XX/151/2012 z dnia 6 września 2012 r. w sprawie
podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych
komisji wyborczych zmieniona uchwałą nr XXI/162/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października
2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz uchwałą nr IV/30/2015 Rady Miejskiej
w Prószkowie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na
obszarze Gminy Prószków do stanu faktycznego oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

§ 7.
Na ustalenia Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5
dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

Radca prawny

Zastępca Burmistrza

Kamil Puszczewicz

Anna Wójcik

Ligota Prószkowska, Jaśkowice

Boguszyce, Chrzowice, Źlinice

Zimnice Wielkie, Zimnice Małe

Przysiecz

Złotniki, Nowa Kuźnia

Miasto Prószków: ul. Zielona, ul. Stara Kuźnia, ul. Młyńska, ul. Ignacego Krasickiego, ul. Słoneczna, ul.
Stawowa, ul. Partyzancka, ul. Rudnicka, ul. Piaskowa, ul. Parkowa, ul. Grunwaldzka, ul. Osiedle, ul. Pomologia,
ul. Rynek, ul. Kasztanowa, ul. Szpitalna, ul. Polna

4

5

6

7

8

Miasto Prószków: ul. Opolska, ul. Zamkowa, ul. Kopernika, ul. Szkolna, ul. Kościuszki, ul. Korfantego, ul.
Eichendorfa, ul. Daszyńskiego, ul. Osiedle Leśne, ul. Akacjowa, ul. Lipowa, ul. Sportowa, ul. Powstańców, ul.
Ogrodowa, ul. Wiosenna, ul. Leśna

Chrząszczyce, Folwark, Górki

Granice obwodu głosowania

3

2

1

Numer
obwodu
głosowania

Podział Gminy Prószków na stałe obwody głosowania

z dnia....................2018 r.

Prószków ul. Zamkowa 2 Sala
Gminnego Zarządu TSKN Prószków

Złotniki ul. Opolska 40 świetlica
wiejska

Przysiecz ul. Szkolna 14
Sala przy stacji Caritas

Zimnice Wielkie ul. Opolska
47 świetlica wiejska

Boguszyce ul. Opolska 17 Zespół
Szkolno - Przedszkolny

Ligota Prószkowska ul. Szkolna 25 –
Publiczna Szkoła Podstawowa

Ośrodek Kultury i Sportu
w Prószkowie

Prószków ul. Daszyńskiego 6

Chrząszczyce ul. Opolska 32 salka
parafialna

Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej

Rady Miejskiej w Prószkowie

Załącznik do Uchwały Nr ....................

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Na mocy postanowień art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych (Dz. U. poz. 130) rady gmin zobowiązane zostały do dokonania podziału gminy na stałe obwody
głosowania, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w terminie 1
miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze. Realizując wskazany powyżej obowiązek zgodnie z
założeniami wynikającymi art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i
1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) uwzględniono jednocześnie dokonaną z dniem 1 stycznia 2017r. na mocy
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast,
nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. poz. 1134) zmianę granic
administracyjnych Gminy Prószków polegającą na wyłączeniu z jej terytorium obrębu ewidencyjnego Winów.
Ponadto – w ślad za podjętą w dniu 22 września 2017r. przez Radę Miejską w Prószkowie uchwałą nr
XXX/252/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy „gen. Zawadzkiego” oraz ulicy „Krasickiego” znajdujących się na
terenie miasta Prószków – w części opisującej granice obwodu wskazano aktualne nazwy w/w ulic, a także
w opisie granic obwodu głosowania nr 2 uwzględniono ul. Leśną mieszczącą się na terenie miasta Prószkowa,
której nazwa ta nadana została na mocy Uchwały nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia
2014r.

Radca prawny

Zastępca Burmistrza

Kamil Puszczewicz

Anna Wójcik

RO.0006.339.2018.ORM

Druk nr 374
Projekt z dnia 15.03.2018 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu
Opolskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 454 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 15 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu Opolskiego, Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt połączenia Gminy Dąbrowa, Gminy Komprachcice i Gminy Prószków
w celu utworzenia jednego okręgu wyborczego nr 5 w wyborach do Rady Powiatu Opolskiego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie.

Radca prawny

Burmistrz

Kamil Puszczewicz

Róża Malik

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 454 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 15
z późn. zm.) łączenie gmin w celu utworzenia jednego okręgu wyborczego w wyborach do Rady
Powiatu wymaga zasięgnięcia opinii organów stanowiących tych gmin.
Zarząd Powiatu pismem z dnia 8 marca br. zwrócił się do Rady Miejskiej w Prószkowie z
wnioskiem o zaopiniowanie propozycji połączenia Gminy Prószków, Gminy Komprachcice i Gminy
Dąbrowa w jeden okręg wyborczy nr 5.
W związku z tym, że zaopiniowanie przedmiotowego wniosku leży w wyłącznej kompetencji
organów stanowiących gmin, których dotyczy wniosek, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za
zasadne.

Burmistrz
Róża Malik

RO.0006.339.2018.ORM

Druk nr 375
Projekt z dnia 09.03.2018 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie wyrażenie 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 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania
niektórym miejscowościom statusu miast oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. z 2016r. poz. 1134) Rada
Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na przekazanie Miastu Opole mienia Gminy Prószków wykazanego w
załączniku
do uchwały, w związku ze zmianą granic Miasta Opola oraz Gminy Prószków wprowadzoną
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i
miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miast oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. z 2016r.
poz. 1134).
§ 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
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) i na warunkach w nim
określonych.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca prawny

Zastępca Burmistrza

Kamil Puszczewicz

Anna Wójcik

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 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) 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,
a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra
właściwego do spraw administracji publicznej.
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
dotychczasowego sołectwa Winów w gminie Prószków został włączony w granice administracyjne
Miasta Opola. Na skutek dokonanej zmiany znajdujące się w posiadaniu gminy Prószków mienie
służące wykonywaniu zadań własnych gminy, w tym nieruchomości tworzące m.in. gminne drogi,
tereny komunikacyjne i obszary rekreacyjne, administracyjnie mieszczą 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 oraz pozostałych składników mienia.

Zastępca Burmistrza
Anna Wójcik

Załącznik
do Uchwały nr …………
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia …………….

WYKAZ
składników mienia komunalnego Gminy Prószków podlegającego przekazaniu
Miastu Opole w związku ze zmianą granic

I.

NIERUCHOMOŚCI
1. Drogi gminne (ulice nazwane) zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lp

Nazwa

Nr działki

Arkusz
mapy

Rodzaj
użytku

Powierzchnia w
ha

Nr KW

1.

Aleja Ks. Józefa
Koentenicha
Azaliowa (dawn.
Malinowa)
Kremowa (dawn.
Jaśminowa)

1059/32

1

drogi

0,0945

OP1O/00032883/1

1197/248

1

drogi

0,0552

OP1O/00032883/1

1688/1490

1

drogi

0,0333

OP1O/00032883/1

1060/36

1

drogi

0,1292

OP1O/00032883/1

592/200;
1056/31
1195/21
1359/18
1682/18
1068/197
1536/196
1061/36
1548/35
1654/35
1661/35
1663/35
1759/35
1810/35
1812/35
306
1054/246
1055/198
456/197

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

drogi
drogi
drogi
nieużytki
drogi
drogi
drogi
drogi
drogi
drogi
drogi
drogi
drogi
grunty orne
grunty orne
drogi
drogi
drogi
drogi

0,2538
0,1531
0,2079
0,0161
0,0074
0,2687
0,3000
0,2821
0,0030
0,0233
0,0272
0,0047
0,0438
0,0241
0,0169
0,0720
0,0557
0,1393
0,2450

OP1O/00032883/1
OP1O/00032883/1
OP1O/00032883/1
OP1O/00032883/1
OP1O/00032883/1
OP1O/00032883/1
OP1O/00076362/3
OP1O/00032883/1
OP1O/00076362/3
OP1O/00032883/1
OP1O/00032883/1
OP1O/00032883/1
OP1O/00032883/1
OP1O/00119251/6
OP1O/00119251/6
OP1O/00032883/1
OP1O/00032883/1
OP1O/00032883/1
OP1O/00032883/1

1510/1

1

drogi

0,2170

OP1O/00032883/1

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Ks. Franciszka
Duszy (dawn.
Ogrodowa)
Ks. Ligudy

Ks. Pawła Buhla
(dawn. Zbożowa)
Laurowa (dawn.
Polna)

8.

Leśne Wzgórze
(dawn. Leśna)

9.

Migdałowa

10.

1495

1

drogi

0,4590

OP1O/00032883/1

12.

Motylkowa (dawn.
Maków)
Róż,
Winowskie
Wzgórze (dawn.
Tulipanów)
Stara Droga

1088/30

1

drogi

1,1183

OP1O/00032883/1

13.

Szkolna

706/200

1

drogi

0,9199

OP1O/00032883/1

14.

Winogronowa
(dawn. Słoneczna)

1452/226
1462/226

1
1

drogi
drogi

0,0104
0,1501

OP1O/00032883/1
OP1O/00032883/1

15.

Wodna

699/186

1

drogi

2,3987

OP1O/00032883/1

16.

Zielna

1668/35

1

drogi

0,0545

OP1O/00032883/1

11.

2. Pozostałe nieruchomości zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lp

Numer działki

Arkusz mapy

Rodzaj użytku

Powierzchnia w ha

Nr KW

1.

102

1

drogi

0,1860

OP1O/00032883/1

2.

372/87

1

drogi

0,2200

OP1O/00032883/1

3.

428/71

1

drogi

0,1130

OP1O/00032883/1

4.

645/185

1

drogi

0,2605

OP1O/00032883/1

5.

646/185

1

drogi

0,2215

OP1O/00032883/1

6.

934/40

1

drogi

0,0104

OP1O/00032883/1

7.

1062/42

1

drogi

0,0868

OP1O/00032883/1

8.

1063/42

1

drogi

0,3641

OP1O/00032883/1

9.

1064/43

1

drogi

0,0476

OP1O/00032883/1

10.

1065/46

1

drogi

0,1574

OP1O/00032883/1

11.

1066/72

1

drogi

0,1033

OP1O/00032883/1

12.

1067/47

1

drogi

0,0208

OP1O/00032883/1

13.

1070/192

1

drogi

0,2098

OP1O/00032883/1

14.

1071/190

1

drogi

0,0513

OP1O/00032883/1

15.

1072/190

1

drogi

0,0315

OP1O/00032883/1

16.

1367/231

1

drogi

0,0023

OP1O/00032883/1

17.

1514/1

1

drogi

0,0270

OP1O/00032883/1

18.

1527/1

1

drogi

0,0910

OP1O/00032883/1

19.

1554/175

1

drogi

0,0290

OP1O/00032883/1

20.

1556/90

1

drogi

0,0220

OP1O/00032883/1

21.

1635/26

1

drogi

0,0154

OP1O/00032883/1

22.

1642/248

1

drogi

0,0450

OP1O/00032883/1

23.

1653/35

1

drogi

0,0117

OP1O/00032883/1

24.

1670/35

1

drogi

0,0027

OP1O/00032883/1

25.

1676/248

1

drogi

0,0422

OP1O/00032883/1

26.

1686/248

1

drogi

0,0241

OP1O/00032883/1

27.

1736/26

1

drogi

0,0239

OP1O/00032883/1

28.

1749/35

1

drogi

0,0028

OP1O/00032883/1

29.

2083/26

1

inne tereny
komunikacyjne

0,0652

OP1O/00032883/1

30.

2084/26

1

drogi

0,0101

OP1O/00032883/1

31.

1227/238

1

tereny
mieszkaniowe

0,0277

OP1O/00103713/8

32.

1229/238

1

tereny
mieszkaniowe

0,0325

OP1O/00103713/8

33.

1738/26

1

0,2778

OP1O/00032883/1

34.

1570/231

1

tereny
rekreacyjnowypoczynkowe
łąki trwałe

0,0177

OP1O/00076326/1

35.

2081/26

1

0,1432

OP1O/00032883/1

36.

2082/26

1

tereny
rekreacyjnowypoczynkowe
tereny
rekreacyjnowypoczynkowe

0,0865

OP1O/00032883/1

II.
Lp
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

POZOSTAŁE SKŁADNIKI MIENIA
Opis
Wyposażenie nieruchomości oznaczonej nr działki
1837/222 km.1, obręb Winów, obejmujące w
szczególności: elementy placu zabaw (drabinka
krzyżakowa, huśtawka podwójna, huśtawka ważka na
podstawie metalowej, karuzela bąk, kogut, pomost
wiszący, przeplotnia drewniana, trap schodki, trap
średni, wieża z dachem dwuspadkowym, zabezpieczenie
sklejkowe – 2 szt., zawiesie z siedziskiem – 2 szt.,
zjeżdżalnia głęboka, żyrafa), piłkarzyki scout,
ogrodzenie oraz wszelkie inne nakłady poczynione na
nieruchomości przez Gminę Prószków do dnia
31.12.2016r.
Część budynku mieszkalno-usługowego znajdującego
się na nieruchomościach oznaczonych nr działek:
1229/238 i 1227/238 km. 1, obręb Winów, wraz z
ruchomościami (wyposażeniem)
Wiaty przystankowe typ EOS – 2 szt.
Wiaty przystankowe – 2 szt.
Projekt budowalny i wykonawczy rozbudowy drogi
publicznej nr 104860O. – ulicy Polnej w Winowie (w
tym: projekt budowlany i wykonawczy zawierający
informacje BIOZ; operat wodnoprawny; projekt stałej
organizacji ruchu; kosztorys inwestorski; przedmiar
robót; specyfikacje techniczne; wersja elektroniczna w
formacie PDF)
Dokumentacja
projektowa
budowy
oświetlenia
ulicznego pomiędzy miejscowościami Górki ul. Szkolna
i Winów ul. Leśna (w tym mapa dla celów
projektowych)
Kanalizacja deszczowa
Oświetlenie uliczne – 5 szt.

Lokalizacja
ul. Szkolna 14, Opole (Winów)

ul. Ligudy, Opole (Winów)

ul. Krapkowicka, Opole (Winów)
ul. Prószkowska, Opole (Winów)
nie dotyczy

nie dotyczy

ul. Ligudy, Opole (Winów)
ul. Stara Droga, ul. Leśne Wzgórze (dawn. Leśna),
ul. Azaliowa (dawn. Malinowa), ul. Krapkowicka

RO.0006.340.2018.ORM

Druk nr 376
Projekt z dnia 15.03.2018 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 oraz
ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1463 z późn. zm.), Rada
Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów
sportowych (świadczeń okresowych) dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
§ 2. Stypendium sportowe przyznaje się osobie fizycznej, która uprawia dyscyplinę sportu uznaną
za znaczącą dla Gminy Prószków, jest mieszkańcem Gminy Prószków oraz uzyskała wysokie wyniki
sportowe (dalej jako zawodnik).
§ 3. Dyscyplinami sportowymi mającymi znaczenie dla Gminy Prószków są: piłka nożna, piłka
ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, hokej, lekkoatletyka, sporty walki, taniec, pływanie, tenis
ziemny, tenis stołowy, badminton, kolarstwo, szachy oraz gimnastyka.
§ 4. Za wysokie wyniki sportowe uznaje się:
1) I-X miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpiad
Specjalnych, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Igrzyskach Europejskich,
Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Świata, klasyfikacji generalnej w zawodach
cyklu Pucharu Świata lub Pucharu Europy;
2) powołanie do kadry narodowej;
3) I-III miejsce w Mistrzostwach Polski organizowanych przez polskie związki sportowe
znajdujące
się
w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
§ 5. 1. Prawo do stypendium ustala się na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy, obejmujący
rok budżetowy, na podstawie wyników sportowych osiągniętych w roku poprzednim.
2. Miesięczna wysokość stypendium sportowego wynosi odpowiednio:
1) za osiągnięcia, o których mowa w § 4 pkt 1 uchwały – 300,00 zł brutto miesięcznie;
2) za osiągnięcia, o których mowa w § 4 pkt 2 uchwały – 250,00 zł brutto miesięcznie;
3) za osiągnięcia, o których mowa w § 4 pkt 3 uchwały – 200,00 zł brutto miesięcznie.
3. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich wyników
sportowych, stypendia nie podlegają sumowaniu, a zawodnikowi przyznaje się jedno stypendium w
wyższej wysokości.
§ 6. 1. Ustalenie prawa do stypendium sportowego oraz jego wypłata następuje z inicjatywy
Burmistrza Prószkowa lub na wniosek:

1) klubu sportowego lub stowarzyszenia, w którym zrzeszony jest zawodnik;
2) władz właściwego ogólnopolskiego lub okręgowego związku sportowego;
3) szkoły, do której uczęszcza kandydat do stypendium;
4) pełnoletniej osoby fizycznej, która jest kandydatem do stypendium;
5) rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniego kandydata do stypendium.
2. Wzór wniosku określa Burmistrz Prószkowa w drodze zarządzenia.
3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki osiągnięte w roku poprzedzającym złożenie
wniosku, składa się w Urzędzie Miejskim w Prószkowie w okresie od 1 do 31 stycznia każdego roku,
z zastrzeżeniem § 11 uchwały.
4. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków określonych w § 2 niniejszej uchwały oraz zgodę zawodnika i Wnioskodawcy niebędącego
jednocześnie zawodnikiem na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przyznaniem
stypendium zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku lub złożenia wniosku bez
wymaganych dokumentów potwierdzających uprawnienie do stypendium sportowego, Burmistrz
Prószkowa wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty
doręczenia wezwania.
6. Wniosek o przyznanie stypendium pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia wniosku po terminie;
2) nie ustosunkowania się w wyznaczonym terminie do wezwania, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
3) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę.
7. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego weryfikuje i opiniuje pod kątem spełnienia
wymogów określonych w niniejszej uchwale komisja powołana na dany rok kalendarzowy przez
Burmistrza Prószkowa w drodze zarządzenia.
8. Z dokonanej weryfikacji komisja sporządza protokół, który przedkłada Burmistrzowi
Prószkowa.
9. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium sportowego.
§ 7. 1. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium podejmuje Burmistrz
Prószkowa w oparciu o postanowienia niniejszej uchwały, z uwzględnieniem opinii komisji, o której
mowa w § 6 ust. 7 uchwały.
2. Burmistrz Prószkowa przyznaje stypendia sportowe w ramach środków przewidzianych na ten
cel w budżecie Gminy Prószków na dany rok.
3. Wykaz osób otrzymujących stypendium sportowe podlega ogłoszeniu na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Prószkowie.
4. O przyznaniu stypendium, Burmistrz Prószkowa informuje zawodnika i Wnioskodawcę
niebędącego jednocześnie zawodnikiem w formie pisemnej.
§ 8. Stypendium wypłacane jest za pełny miesiąc kalendarzowy, w terminie do ostatniego dnia
danego miesiąca, począwszy od miesiąca złożenia wniosku.
§ 9. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została
potwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza specjalistę w zakresie
medycyny sportowej, może być wypłacane stypendium przez okres niezdolności, nie dłużej jednak niż
przez trzy miesiące.

§ 10. 1. Burmistrz Prószkowa może pozbawić zawodnika stypendium na wniosek podmiotów
wymienionych w § 6 ust. 1 uchwały lub z urzędu, po stwierdzeniu, że w okresie jego pobierania:
1) zawodnik nie realizuje lub zaniedbuje realizację programu szkoleniowego, zaprzestał uprawniania
sportu
lub nie bierze udziału w treningach lub w zawodach sportowych z przyczyn innych niż zdrowotne;
2) zawodnik został trwale wykluczony z grupy realizującej program szkoleniowy, drużyny,
zawieszony w prawach członkowskich, pozbawiony praw zawodnika lub zdyskwalifikowany;
3) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów;
4) zawodnik naruszył przepisy antydopingowe określone przez krajowe i międzynarodowe
organizacje sportowe;
5) zawodnik popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym
orzeczeniem sądu;
6) zawodnik został ukarany dyscyplinarnie;
7) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem sprzecznym z zasadami współżycia
społecznego
lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na utratę dobrego imienia Gminę Prószków lub klub
sportowy;
8) zawodnik przestał być mieszkańcem Gminy Prószków.
2. Przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust. 1 powyżej, Burmistrz Prószkowa może
wysłuchać zawodnika i umożliwić mu złożenie wyjaśnień. Dopuszcza się złożenie wyjaśnień w formie
pisemnej lub ustnej.
3. Wnioskodawca, a także zawodnik niebędący jednocześnie wnioskodawcą, może informować
Burmistrza Prószkowa o wszelkich okolicznościach stanowiących podstawę do pozbawienia
zawodnika stypendium sportowego.
4. Pozbawienie prawa do stypendium następuje od pierwszego dnia miesiąca następnego po
miesiącu, w którym nastąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej.
5. O pozbawieniu stypendium sportowego, Burmistrz Prószkowa zawiadamia pisemnie zawodnika
oraz podmiot, który złożył wniosek.
§ 11. 1. Stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe uzyskane w okresie od dnia 1 stycznia
2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. będą przyznane w 2018 r. na podstawie wniosków złożonych do
dnia 30 kwietnia 2018 r.
2. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium w 2018 r. Burmistrz Prószkowa
podejmuje w terminie do dnia 31 maja 2018 r.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Radca prawny

Zastępca Burmistrza

Kamil Puszczewicz

Anna Wójcik

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1463 z późn. zm.) w art. 31
stwarza jednostkom samorządu terytorialnego możliwość przyznawania m.in. stypendiów
sportowych, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki oraz osiągnięty wynik
sportowy. Korzystając z przywołanej normy prawnej w przedłożonym projekcie uchwały zakłada
się możliwość przyznawania okresowych stypendiów sportowych zawodnikom z terenu Gminy
Prószków, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w określonych dyscyplinach sportowych.
Będzie to swoisty mechanizm mobilizujący do ciągłego podnoszenia poziomu sportowego,
systematycznej pracy i wysiłku. Ponadto uhonorowanie sukcesu ma aspekt motywacyjny nie tylko
dla wyróżnionych, ale może mobilizować inne osoby uprawiające sport do osiągania wysokich
wyników, co powinno odnieść pozytywny wpływ na rozwój sportu w środowisku lokalnym.

Zastępca Burmistrza
Anna Wójcik
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UCHWAŁA NR ………………………..
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia …... 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2018 roku”

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) w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840) – Rada Miejska w
Prószkowie uchwala, co następuje:

§1
Określa się i przyjmuje do realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2018 roku”, w
brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

Radca prawny

Zastępca Burmistrza

Kamil Puszczewicz

Anna Wójcik

Uzasadnienie do uchwały
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań
własnych gminy zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840).
Rada Gminy corocznie do 31 marca określa w drodze uchwały program opieki nad
zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt zgodnie z art. 11a ust. 1 w/w ustawy.
Program opieki nad zwierzętami obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt.
Zgodnie z art. 11a ust. 5 ustawy o ochronie zwierząt, koszty realizacji programu
ponosi gmina.
Program został przekazany do zaopiniowania zgodnie z art. 11 a ust. 7 ustawy o
ochronie zwierząt. Do projektu uchwały wpłynęły trzy uwagi:
1) Rozszerzenie punktu 3.1.o zapis dotyczący sterylizacji kotów wolnożyjących na
koszt gminy. Uwagi tej nie ujęto w programie ponieważ gmina wywiązuję się z
obowiązku sterylizacji zwierząt w schroniskach dla zwierząt powierzając
zadanie prowadzącemu schronisko dla zwierząt w ramach zawartej umowy.
2) Zamieszczenie w programie informacji, że odławianie zwierząt bezdomnych
odbywa się również w porze nocnej i w dni wolne od pracy. Uwaga ta została
uwzględniona w treści programu.
3) Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim i domowym odbieranym w trybie
art. 7 ust. 3ustawy o ochronie zwierząt. Uwaga ta została uwzględniona w
treści programu.

Zastępca Burmistrza
Anna Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały
NR…………………
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia …. 2018 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
NA TERENIE GMINY PRÓSZKÓW
W ROKU 2018

Prószków 2018 r.
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1. Podstawa prawna
Zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym oraz
ich wyłapywanie, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1840), należy do zadań własnych gminy.
Przepisy dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt regulują:
a) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia
1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z
1998 r., Nr 116, poz. 753),
b) Uchwała Rady Miejskiej w Prószkowie nr V/31/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w
sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich treści (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 34, poz. 425 ze
zmianami).

2. Cel programu
Celem programu jest zapobieganie bezdomności
bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Prószków.

zwierząt

oraz

opieka

nad

3. Realizacja programu
Realizacja programu obejmuje następujące działania:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie,
odławianie bezdomnych zwierząt,
zapewnianie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
usypianie ślepych miotów,
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.
3.1.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione
warunki rozwoju i swobodnego bytu, z wyjątkiem tych, które stanowią nadzwyczajne
zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej.
Gmina będzie otaczać opieką wolno żyjące koty w momencie pojawienia się ich na terenie
gminy pozostawiając je jednocześnie na wolności. Opieka polegać będzie w szczególności
na dokarmianiu zwierząt w miejscu ich bytowania.

3.2.

Odławianie bezdomnych zwierząt

Odławianie zwierząt bezdomnych jest możliwe tylko w przypadku, gdy istnieje
możliwość zapewnienia odłowionym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.
Odstępstwem jest odławianie zwierząt, które stwarzają poważne zagrożenie dla ludzi lub
innych zwierząt.
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Prószków i przewożenie ich do
schroniska odbywać się będzie na podstawie pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia
przez pracownika gminy firmie prowadzącej działalność w zakresie odławiania
bezdomnych zwierząt każdorazowo w przypadku zaistnienia konieczności odłowienia
bezdomnego zwierzęcia.
Zwierzęta odławiane będą przez przeszkolonych pracowników za pomocą
specjalistycznego sprzętu oraz środków nie stwarzających zagrożenia dla ich życia
i zdrowia. Stosowane środki nie będą powodowały cierpienia podczas odławiania
i transportu.
Odławianie oraz transport bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków
realizowane będzie w ramach podpisanej umowy przez specjalistyczną firmę posiadającą
wszystkie zezwolenia wymagane obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie
odławiania i transportu zwierząt.
Jeżeli zajdzie taka potrzeba odławianie zwierząt bezdomnych będzie odbywało się
również poza godzinami pracy urzędu, w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy.
3.3.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla
zwierząt

Schronisko dla zwierząt to miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami
domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz.
1855).
Do podstawowych form opieki świadczonej przez schroniska dla bezdomnych
zwierząt należy zapewnienie zwierzętom bezpiecznego schronienia, pożywienia,
podstawowej opieki weterynaryjnej oraz pomoc w znalezieniu nowych opiekunów.
Schronisko musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r., Nr 158, poz.
1657).
Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy
schroniska w Miedarach (woj. śląskie).

Prószków

będą

kierowane

do

W schronisku, jest punkt informacyjny wskazujący miejsce pobytu przekazanych
zwierząt.
Schronisko posiada aktualną umowę z lekarzem weterynarii na świadczenie
kompleksowej obsługi weterynaryjnej nad zwierzętami przyjmowanymi i przebywającymi
w schronisku oraz umowę z podwykonawcą na odbiór zwierząt uśpionych lub padłych
w schronisku.
Gmina umożliwia tymczasową opiekę i zapewnia leczenie weterynaryjne zwierząt,
które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.)
utraciły właściciela. Zwierzęta będą przekazywane pod opiekę do schroniska lub

gospodarstwa rolnego na okres nieobecności właściciela zwierzęcia.
Koszt utrzymania zwierzęcia na ten czas będzie ponoszony przez gminę. Właściciel
zwierzęcia zobowiązany jest odebrać zwierzę ze schroniska lub z gospodarstwa rolnego w
ciągu 14 dni od dnia otrzymania stosownego zawiadomienia. Jeżeli po upływie 14 dni
właściciel nie odbierze zwierzęcia to kierownik schroniska zadecyduje o dalszym losie
tego zwierzęcia.
3.4.

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla
zwierząt

Zabiegom sterylizacji oraz kastracji poddawane będą bezdomne zwierzęta, które
zostaną odłowione z terenu gminy i umieszczone w schronisku. Zabiegi przeprowadzane
będą w schronisku.
3.5.

Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt

W schronisku, do którego Gmina przekazuje bezdomne zwierzęta, będą
zamieszczane informacje dotyczące:
• najważniejszych danych o wyłapanych zwierzętach (w tym zdjęcia),
• możliwości adopcji znajdujących się tam zwierząt.
Informacje takie będą dostępne na terenie placówki oraz na jej stronie internetowej.
Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzą zarówno schroniska,
lokalne organizacje ochrony zwierząt, jak i niektóre firmy odławiające bezdomne
zwierzęta.
3.6.

Usypianie ślepych miotów

Jednym ze sposobów zapobiegania bezdomności zwierząt jest usypianie ślepych
miotów. Zabiegu może dokonać jedynie lekarz weterynarii.
Zapobieganie bezdomności powinno polegać jednak na prowadzeniu akcji
zachęcającej właścicieli kotów i psów do wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji,
przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli, natomiast
usypianie ślepych miotów powinno być traktowane jako ostateczność.
3.7.

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich

Gmina ma obowiązek wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia
miejsca dla zwierząt gospodarskim, szczególnie, gdy zwierzęta te są źle traktowane,
porzucone lub pozbawione opieki z innego powodu.
Zwierzę, nad którym właściciel lub opiekun się znęca, może być odebrane na
podstawie decyzji burmistrza (art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt) i umieszczone w
indywidualnym gospodarstwie rolnym. Wskazanie gospodarstwa rolnego odbywać się
będzie każdorazowo po konsultacji z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.
Przez znęcanie się nad zwierzętami rozumie się utrzymywanie zwierząt
w niewłaściwych warunkach, w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa,
a także przetrzymywania zwierząt w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających
im zachowanie naturalnej pozycji.
Jeśli wniosek o odebranie zwierzęcia składa upoważniony przedstawiciel
organizacji społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt, oznacza to, że
przeprowadziła ona postępowanie sprawdzające i stwierdziła fakt znęcania się nad
zwierzętami, których jej wniosek dotyczy.

Podstawę prawną do wydania decyzji burmistrza o umieszczeniu zwierzęcia
gospodarskiego źle traktowanego we wskazanym gospodarstwie osoby fizycznej jest art.
7 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt. Decyzja podejmowana jest z urzędu po
uzyskaniu informacji od Policji, straży miejskiej, lekarza weterynarii lub upoważnionego
przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt.
Ustawa o ochronie zwierząt nie określa wymagań, jakie powinno spełniać
indywidualne gospodarstwo rolne, aby przyjąć zwierzę gospodarskie. Jednak
gospodarstwo rolne musi spełniać minimum standardów sanitarnych i weterynaryjnych, o
których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1855).
Osoby opiekujące się zwierzętami powinny wykazywać przyjazny stosunek do
zwierząt oraz odpowiednią wiedzę w tym kierunku (ukończoną szkołę, szkolenie bądź
doświadczenie w opiece nad zwierzętami).
Osoba przyjmująca zwierzę musi być w stanie zapewnić mu odpowiednie warunki
bytowania, tzn. musi ona posiadać miejsce, w którym będzie utrzymywane zwierzę
odpowiednie do gatunku zwierzęcia i jego potrzeb uwzględniając minimalne normy
powierzchni, w zależności od systemów utrzymania, np. pomieszczenia inwentarskie,
wybieg. W przypadku zwierząt gospodarskich powinny być zachowane zasady dotyczące
przemieszczeń pomiędzy stadami, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
Osoba, która przyjmuje zwierzę nie może być karana za naruszenia przepisów ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Zwierzęta gospodarskie porzucone, pozbawione opieki oraz odebrane
właścicielom będą umieszczane w Gospodarstwie Rolnym, Heinrich Lempka ul.
Chmielowa 3, 46-061 Zimnice Małe.
Do wyznaczonego gospodarstwa będą przekazywane również zwierzęta odebrane
właścicielom w trybie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt
3.8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt
W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w którym zwierzę zostaje
potrącone i jest ranne, Gmina niezwłocznie zleca lekarzowi weterynarii przyjazd na
miejsce zdarzenia.
Jeżeli lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę musi zostać uśpione, to zabieg
wykonuje bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy zranione zwierzę w opinii lekarza może
być hospitalizowane, lekarz weterynarii podejmuje leczenie oraz rekonwalescencję
zwierzęcia. Jeżeli potrącone zwierzę jest zwierzęciem bezdomnym, to po leczeniu zostaje
przekazane do schroniska dla zwierząt.
W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w wyniku którego
potrącone zwierzę utraciło życie – Gmina zawiadamia podmiot odbierający padłe zwierzęta,
który w ramach podpisanej z Gminą umowy, zobowiązany jest bezzwłocznie zorganizować
zbiórkę, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych odebranych z terenu
gminy.
Zgłoszenia zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt poza godzinami pracy Urzędu
Miejskiego w Prószkowie będą przyjmowane pod numerem telefonu:

4. Środki finansowe oraz sposób wydatkowania tych środków na
realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt

Lp.

Zadanie

1.

- umieszczenie zwierząt bezdomnych
w schronisku dla zwierząt,
- sterylizacja albo kastracja zwierząt w
schronisku
- odławianie bezdomnych zwierząt

2.
3.
4.

5.
6.

- poszukiwania właścicieli dla
bezdomnych zwierząt
- usypianie ślepych miotów
- umieszczenie zwierzęcia
w gospodarstwie rolnym - koszt leczenia
i pobytu
- zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt
opieka nad wolno żyjącymi kotami, w
tym ich dokarmianie

Jednostka
wykonująca
Schronisko
Urząd Miejski
Firma prowadząca
działalność w
zakresie odławiania
zwierząt
Schronisko
Urząd Miejski

Koszt
[zł]
30 000,00

0,00

Lekarz weterynarii

1 000,00

Urząd Miejski

1 000,00

Lekarz weterynarii

6 000,00

Urząd Miejski

2 000,00

Razem

40 000,00

Podział środków finansowych na poszczególne zadania został opracowany na podstawie
wydatkowania środków w roku 2017. W miarę potrzeb środki mogą być przenoszone
pomiędzy poszczególnymi pozycjami.

5. Aktualnie umowy
W roku 2018 poszczególne zadania będą realizowane na podstawie umów:
1. Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Jurczyk – poszukiwanie właścicieli dla
bezdomnych zwierząt, przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Prószków
2. Lekarz Weterynarii – Jan Piskoń – zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach drogowych z udziałem zwierząt.
3. P.U.P.H.W. „Gabi” – Gabriela Bartoszek – odławianie i przekazywanie do
schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków.
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UCHWAŁA NR …
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
Z DNIA ….
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania
służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na
proekologiczne
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 400a ust. 1 pkt. 21 oraz art.
403 ust. 2, 4 i 5-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 519 ze zm.),
w celu ograniczania emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych, z pieców oraz kotłowni
opalanych paliwem węglowym oraz ograniczania emisji innych substancji stanowiących o
przekroczeniu standardów jakości powietrza w Prószkowie, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co
następuje:
§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowych osobom fizycznym, ze środków budżetu gminy
Prószków, na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego
na paliwie węglowym, planowane do realizacji na terenie gminy Prószków.
2. Dotowane mogą być wyłącznie inwestycje nieoddziaływujące znacząco na środowisko.
§ 2. Zasady udzielania dotacji, o których mowa w § 1, w tym kryteria wyboru inwestycji do
dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, określa
Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Środki finansowe przeznaczone na udzielanie dotacji pochodzić będą z budżetu gminy oraz
innych źródeł.
§ 4. Po zamknięciu roku budżetowego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Prószkowie, będą podawane do publicznej wiadomości, informacje za rok poprzedni o:
1) liczbie złożonych wniosków;
2) liczbie wniosków niespełniających wymogów formalnych;
3) kwocie udzielonej dotacji;
4) liczbie zlikwidowanych palenisk i kotłowni opalanych paliwem węglowym;
5) liczbie zamontowanych odnawialnych źródeł energii;
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Załącznik do uchwały nr ….
Rady Miejskiej w Prószkowie …………………………
z dnia………………………

Zasady udzielania dotacji celowych osobom fizycznym, ze środków budżetu gminy Prószków, na
zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie
węglowym, planowane do realizacji na terenie gminy Prószków
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Niniejsze zasady określają sposób udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy
Prószków, zwanej dalej dotacją, na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących:
1) trwałą likwidację, w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych
lub w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, systemu ogrzewania opartego na paliwie
węglowym i jego zamianę na:
a) ogrzewanie olejowe,
b) ogrzewanie gazowe,
c) ogrzewanie elektryczne,
d) odnawialne źródło energii,
e) ogrzewanie na pellet z certyfikatem pochodzenia;
2) przy czym zastosowane rozwiązanie musi technicznie uniemożliwić spalanie paliw węglowych lub
innych nieprzeznaczonych do ogrzewania substancji;
3) podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego, o której
mowa w pkt.1;
4) instalację kolektorów słonecznych przeznaczonych do wytwarzania ciepła do podgrzewania ciepłej
wody użytkowej, związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego, o której mowa w pkt.1;
2. Od zasady likwidacji pieca kaflowego można odstąpić pod warunkiem trwałego usunięcia
połączenia pieca z przewodem kominowym, poświadczonego opinią kominiarską.
Rozdział 2. Ogólne zasady udzielania dotacji
§ 2. 1. Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny
tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, położonych w
granicach administracyjnych gminy Prószków.
2. Dotacja dla danego Beneficjenta na daną nieruchomość przysługuje tylko raz.
§ 3. 1. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów koniecznych realizacji
zadania, w szczególności:
1) kosztów demontażu palenisk węglowych;
2) kosztów zakupu i montażu nowego systemu ogrzewania;

3) kosztów zakupu, montażu, wymiany lub modernizacji instalacji grzewczej wraz z grzejnikami lub
przystosowania pomieszczenia, związanych z instalacją nowego systemu ogrzewania;
4) kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych oraz wykonania instalacji do podgrzewania
wody
5) kosztów likwidacji, modernizacji lub budowy systemu odprowadzania spalin niezbędnego do
prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania;
2. Dotacja nie może być wykorzystana na:
1) opracowanie dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania (np. projekt
budowlano-wykonawczy montażu instalacji);
2) zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego, rozumianego jako
likwidacja pieców i kotłów węglowych oraz redukcja emisji do powietrza substancji takich jak pył PM
2,5, pył PM 10, dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx, dwutlenek węgla CO2 i benzeno-a-piren;
3) budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych lub gazowych;
4) zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia mieszkań.
3. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel
w budżecie gminy.
4. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 3, podawana będzie corocznie w
ogłoszeniu o naborze wniosków, zwanym dalej ogłoszeniem, zamieszczonym w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie, po przyjęciu uchwały budżetowej przez Radę Miejską w
Prószkowie.
5. W ogłoszeniu wskazane będą ponadto:
1) termin składania wniosków;
2) miejsce i forma składania wniosków;
3) wzory wniosków i formularzy niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji;
4) wykaz dokumentów niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji.
6. Jeżeli dotacja stanowi pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków
dopuszczalności tej pomocy określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24 grudnia 2013)
7. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych
bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).
8. Dotacją objęte są urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy,
spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.
Rozdział 3. Wysokość dotacji
§ 4. 1. Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 70% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 6
000 zł na jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość o charakterze mieszkalnym, w przypadku zmiany

systemu ogrzewania z węglowego na olejowe, gazowe, elektryczne albo odnawialne źródło energii
lub ogrzewanie na pellet z certyfikatem pochodzenia;
Rozdział 4. Tryb postępowania
§ 5. 1. Dotacji udziela się na wniosek.
2. Wniosek wraz z załącznikami określonymi we wzorze wniosku o udzielenie dotacji, należy złożyć w
miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
3. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.
Dotujący zbada zgodność treści wniosku z obowiązującym na danym obszarze miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
4. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do
uzupełnienia, zostaną odrzucone.
5. Dotujący może odmówić udzielenia dotacji z uwagi na:
1) wyczerpanie środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy;
2) złożenie wniosku w terminie nie gwarantującym, w ocenie Dotującego, możliwości wykonania i
całkowitego rozliczenia zadania opisanego we wniosku w danym roku budżetowym.
6. Wnioskodawcy, którym odmówiono udzielenia dotacji z przyczyn określonych w ust. 5, mogą
wystąpić o udzielenie dotacji w kolejnych latach.
7. Po zakwalifikowaniu wniosku, Dotujący zawiadomi Beneficjenta o przyznaniu dotacji oraz o
terminie i miejscu podpisania umowy.
8. Niestawienie się Beneficjenta w miejscu i terminie, o których mowa w ust.7, uznaje się za jego
rezygnację z dotacji, o ile przed upływem wyznaczonego terminu, Beneficjent nie wystąpił o jego
zmianę.
9. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej.
10. Beneficjent podpisując umowę o udzieleniu dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania w
terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych.
11. Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na refinansowanie wydatków poniesionych przed
datą zawarcia umowy dotacyjnej.
12. Po wykonaniu zadania, Beneficjent przedkłada Dotującemu wniosek o rozliczenie dotacji wraz
załącznikami wskazanymi we wzorze wniosku.
13. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia dotacji w terminie i na zasadach wskazanych w
umowie o udzieleniu dotacji.
14. Przekazanie Beneficjentowi dotacji nastąpi po przyjęciu przez Dotującego prawidłowego
rozliczenia.
15. Beneficjenci wskazani w § 2 ust. 1, w przypadku gdy tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub
nieruchomości o charakterze mieszkalnym przysługuje więcej niż jednemu Beneficjentowi,
zobowiązani są do wyznaczenia pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzieleniu dotacji.

16. Beneficjenci wskazani w § 2 ust. 1, niebędący właścicielami lokali mieszkalnych lub nieruchomości
o charakterze mieszkalnym zobowiązani są do uzyskania zgody właściciela nieruchomości.
17. Beneficjenci wskazani w § 2 ust. 1, realizujący zadanie polegające na likwidacji wspólnego dla
całej nieruchomości kotła opalanego paliwem węglowym i zastąpieniu go innym, wspólnym źródłem
ciepła, zobowiązani są do wyznaczenia pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzieleniu dotacji.
§ 6. 1. Dotujący zastrzega sobie prawo:
1) odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia, że Beneficjent nie zakończył realizacji zadania,
na które została udzielona dotacja lub odstąpił od jego wykonania lub nie rozliczył dotacji, w terminie
wskazanym w umowie,
2) przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji przed realizacją zadania i w okresie do 5 lat od daty
podpisania umowy,
3) wezwania Beneficjenta w celu złożenia wyjaśnień w przypadku podejrzenia o:
a) nieprzestrzeganie niniejszych Zasad,
b) zamontowanie dodatkowego ogrzewania w budynku lub lokalu, w postaci urządzeń
niespełniających wymogów określonych w niniejszych Zasadach.
2. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami naliczonymi jak dla
zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, w przypadku
wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych.

Radca prawny

Zastępca Burmistrza

Marcin Popielski

Anna Wójcik

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Zgodnie z art. 403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, do
zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska w tym przedsięwzięć związanych z
ochroną powietrza.
Gmina Prószków jest położona w strefie, na której zostały przekroczone standardy jakości
powietrza w zakresie dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń pyłowych. Dotacja stanowić
będzie mechanizm zachęcający mieszkańców do inwestowania w ekologiczne źródła ogrzewania,
dzięki czemu jakość powietrza na terenie gminy ulegnie polepszeniu.
Ponadto jednym z głównych celów Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza a pomoc finansowa osobom
fizycznym przyczyni się do osiągnięcia tego celu.

Zastępca Burmistrza
Anna Wójcik

RO.0006.343.2018.ORM

Druk nr 379
Projekt z dnia 15.03.2018 r.

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

w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15,art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( tj. Dz.U. 2017 poz. 1875/, art. 11 ust.2 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2017
poz.2077), Rada Miejska uchwala co następuje:

§1
Uchwala się statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§3
Traci moc uchwała Nr XXXVI/333/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 lutego 2018r. w
sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie .

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca prawny

Zastępca Burmistrza

Marcin Popielski

Anna Wójcik

UZASADNIENIE

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

W sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej została
podjęta

23 lutego 2018r. Z informacji uzyskanych z nadzoru Wojewody Opolskiego wynika, iż

uchwała w sprawie uchwalenia statutu nie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj.
Opolskiego. W związku z tym należy podjąć nową uchwałę.

Zastępca Burmistrza
Anna Wójcik

Zał. do uchwały Nr………..
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia …………………..

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRÓSZKOWIE

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie zwany dalej „Ośrodkiem” działa w szczególności na
podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
3) niniejszego statutu.
§2
Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Prószków.

§3
Ośrodek mieści się przy ul. Opolskiej 17 w Prószkowie.

§4
Ośrodek działa na terenie miasta i Gminy Prószków.

§5
Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści:
Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
46-060 Prószków ul. Opolska 17
tel.077 464 80 66 wew.115-116
tel/fax 077 464 30 53

II. Cel i zadania Ośrodka

§6
Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej w szczególności umożliwiając osobom i
rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji

życiowych, których nie są one w stanie pokonać,

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

§7
1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy obejmujące w szczególności:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zasiłków specjalnych celowych,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego,
5) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne
osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na
podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
7) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z
zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale
lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub
rodzeństwem,
8) praca socjalna,
9) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
10) dożywianie dzieci,
11) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
12) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w
tym domu,
13) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie

zasiłków,

pożyczek oraz pomocy w naturze,
14) kierowanie osób wymagających opieki do ośrodków wsparcia,
15) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych,
16) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
17) realizację zadań dotyczących udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
18) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie

19) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej
2. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z porozumień zawartych między jednostkami
samorządu terytorialnego, a także z innymi podmiotami, które zostały przekazane do realizacji na
rzecz Ośrodka.
§8
Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie w szczególności poprzez:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską
żywiołową lub ekologiczną,
2) realizację innych zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na
celu ochronę poziomu życia osób, rodzin,
3) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
4) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów,
5) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.
6) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
7) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci,
8) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i
rodzin,, Za życiem”.

III. Zarządzanie i organizacja Ośrodka
§9
Ośrodkiem kieruje kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 10
Strukturę organizacyjną, określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika Ośrodka.

IV. Gospodarka Finansowa
§ 11
1. Ośrodek jest jednostką budżetową gminy i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą
o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest plan finansowo – rzeczowy ustalony na rok
budżetowy.
§ 12

Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków:
1) budżetu gminy – dla realizacji zadań własnych gminy
2) budżetu państwa – dla realizacji zadań zleconych i powierzonych gminie.

§ 13
Obsługa kasowa prowadzona jest w Urzędzie Miejskim w Prószkowie zgodnie z podpisanym
porozumieniem.
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Druk nr 380
Projekt z dnia 15.03.2018 r.

Uchwała nr …/2018
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia ……
w sprawie utworzenia Klastra Energii Ziemia Prószkowska

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 9 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 2 pkt 15a oraz art. 38a ustawy
z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1148) Rada
Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę podjęcia współpracy i przystąpienia Gminy Prószków do klastra Energii Ziemia
Prószkowska.
§ 2. 1. Partnerami współtworzącymi Klaster Energii Ziemia Prószkowska będą: Gmina Prószków oraz
WWS Opole Sp. z o. o.
2. Rolę koordynatora Klastra Energii Ziemia Prószkowska będzie pełniła spółka WWS Opole
Sp. z o. o., odpowiedzialna za administracyjną stronę działania i reprezentowanie Klastra Energii
Ziemia Prószkowska na zewnątrz.
3. Zasady funkcjonowania Klastra Energii Ziemia Prószkowska, zasady współpracy partnerów oraz
obowiązki i uprawnienia Koordynatora określone zostaną w porozumieniu o ustanowieniu Klastra
Energii Ziemia Prószkowska.
4. Projekt porozumienia o ustanowieniu Klastra Energii Ziemia Prószkowska stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Traci moc UCHWAŁA NR XXXIV/307/2017 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia
20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Klastra Energii Ziemia Prószkowska

Radca prawny

Zastępca Burmistrza

Marcin Popielski

Anna Wójcik

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
W uchwale nr XXXIV/307/2017 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 20 grudnia
2017 r. w sprawie utworzenia Klastra Energii Ziemia Prószkowska została podana
nieprawidłowa nazwa firmy.
Celem podjęcia planowanej wcześniej współpracy, której efektem będzie poprawa
efektywności energetycznej regionu, poprawa bezpieczeństwa energetycznego regionu,
poprawa stanu środowiska naturalnego, zmniejszenie emisji CO2 oraz wykorzystanie
lokalnych zasobów do produkcji energii - zasadnym jest podjęcie uchwały z właściwą nazwą
firmy.

Zastępca Burmistrza
Anna Wójcik

Załącznik do uchwały nr….. Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia …………….

POROZUMIENIE O USTANOWIENIU KLASTRA ENERGII
(dalej jako „Porozumienie”)
zawarte dnia __ ______ ______ r. w Prószkowie, pomiędzy:
1. Gminą Prószków
z siedzibą w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, NIP: 991-02-84-648, REGON:
531413248, reprezentowaną przez: Burmistrza Prószkowa – Panią Różę Malik
a
2. WWS Opole Sp. z o. o.
z siedzibą w Toruniu, ul. Gdańska 4a, 87-100 Toruń, NIP: 8792670127, REGON 341409073,
reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu – Pana Felixa Kurpiers

zwanymi dalej łącznie „Partnerami”, a każdy z osobna „Partnerem”,
Partnerzy postanowili zawrzeć Porozumienie o następującej treści:
§1.
[Przedmiot porozumienia]
1. Przedmiotem porozumienia jest utworzenie Klastra Energii Ziemia Prószkowska, zwanego dalej
„Klastrem”, oraz określenie zakresu, zasad i kierunków współpracy pomiędzy Partnerami niniejszego
Porozumienia.
2. Strony zgodnie postanawiają, iż Klaster zostaje zawiązany niniejszym Porozumieniem, w celu
wspólnego i skoordynowanego równoważenia podaży oraz zapotrzebowania na energię lub paliwa
gazowe na obszarze Klastra, poprzez działalność w zakresie ich wytwarzania, dystrybuowania i
obrotu.
3. Klaster funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu, nie posiada osobowości
prawnej oraz nie podlega rejestracji.
4. Partnerami Klastra są podmioty zawierające niniejsze Porozumienie, z zastrzeżeniem postanowień
§8 poniżej.
§2.
[Okres działania]
Partnerzy zgodnie postanawiają, iż Klaster zostaje zawiązany na czas nieokreślony.

§3.
[Obszar działania]
Klaster będzie prowadził swoją działalność na obszarze gminy Prószków oraz na obszarze działania
pozostałych Partnerów, które w późniejszym terminie przystąpią do niniejszego Porozumienia,
zwanym dalej „Obszarem”.
§4.
[Cele i działalność]
1. Nadrzędnym celem Klastra jest utworzenie Gminy samowystarczalnej energetycznie poprzez
prowadzenie działalności gospodarczej , o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (tj.
Dz. U. 2017, poz. 220 ), mającej na celu wspólne i skoordynowane równoważenie podaży oraz
zapotrzebowania na energię lub paliwa gazowe na Obszarze, poprzez działalność w zakresie ich
wytwarzania, dystrybuowania i obrotu.
2. Wykonywanie działalności gospodarczej przez Klaster, będzie realizowane w ramach koncesji
wydanej dla Koordynatora Klastra bądź w ramach wpisu Koordynatora Klastra do Rejestru, o którym
mowa w art. 7, art. 23 lub art. 34 ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (tj. Dz. U. 2017 poz.
1148).
3. Do celów Klastra należą także poprawa stanu środowiska na Obszarze, poprawa bezpieczeństwa
energetycznego, prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki
optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym zwłaszcza
odnawialnych źródeł energii oraz innym działaniom proefektywnościowym.
4. Działalność Klastra będzie umacniać wizerunek Obszaru, jako regionu wspierającego działania
proekologiczne.
5. Klaster będzie stanowił podstawę do rozpoczęcia i prowadzenia wspólnych działań służących
osiąganiu zakładanych celów.
6. Partnerzy postanawiają podjąć wspólne działania mające na celu między innymi:
a. przeciwstawianie się powstającym zagrożeniom dla bezpieczeństwa energetycznego oraz
opracowywanie i wdrażanie skutecznych metod zapobiegania negatywnym skutkom tych zjawisk,
b. inicjowanie i podejmowanie działań, w tym procesów inwestycyjnych, prowadzących do wdrażania
najnowszej technologii, w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych, na poziomie regionalnym
i lokalnym, w szczególności innowacyjnych modeli wytwarzania, magazynowania i dystrybucji
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, z wykorzystywaniem dostępnych lokalnie
zasobów, z którego będą mogli korzystać Partnerzy niniejszego Porozumienia, mieszkańcy Obszaru
oraz inne podmioty z regionu.
7. Dla realizacji celów Klastra, Partnerzy dołożą wszelkich starań, aby znaleźć najkorzystniejszą
formułę współpracy, mając na względzie uwarunkowania techniczne, organizacyjne i prawne, a także
dostępne instrumenty finansowe umożliwiające sfinansowanie planowanych przedsięwzięć.
8. Dążąc do realizacji celów określonych powyżej, w ramach Klastra będą podejmowane działania
mające doprowadzić do stworzenia nowoczesnego środowiska współpracującego na bazie
najnowszych, innowacyjnych technologii w zakresie badań, wdrożeń i kształcenia kadr z
zapewnieniem wzajemnych transferów wiedzy, środków i technologii, a przez to:

a. wypracowanie i następnie wdrażanie efektywnych rozwiązań służących radykalnej poprawie stanu
środowiska, w tym jakości powietrza na Obszarze,
b. stworzenie i następnie wdrażanie kompleksowych programów służących bezpieczeństwu i
samowystarczalności energetycznej Obszaru przy optymalnym wykorzystywaniu lokalnych zasobów
energetycznych,
c. stworzenie korzystnych warunków dla realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii, a w
szczególności prowadzenie prac studialnych i badawczych mających na celu opracowanie
optymalnych programów inwestycyjnych,
d. realizację programów inwestycyjnych finansowanych ze środków publicznych i prywatnych,
e. prowadzenie edukacji ekologicznej i propagującej efektywne gospodarowanie energią,
f. inicjowanie,
przemysłowych,

wspieranie,

prowadzenie

i

finansowanie

prac

badawczo-rozwojowych

i

g. realizację działań prowadzących do poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii,
h. wspieranie rozwoju inteligentnych systemów monitorowania konsumpcji energii jako narzędzia
bilansowania, sterowania poboru energii oraz zintegrowanego planowania,
i. tworzenie mechanizmów skutecznego pozyskiwania i wykorzystywanie dostępnych środków
publicznych na sfinansowanie inicjatyw podejmowanych w ramach Klastra.
9. Cele Klastra osiągane będą w szczególności poprzez:
a. stworzenie platformy wymiany pomiędzy Partnerami informacji o potrzebach i wzajemnej ofercie,
jak również o możliwych działaniach, które mogą być podejmowane w ramach Klastra,
b. budowę zespołów projektowych aplikujących o środki finansowe do funduszy strukturalnych,
programów ramowych i innych potencjalnych źródeł finansowania badań i wdrożeń,
c. promocję innowacyjnych rozwiązań w zakresie zapobiegania lub ograniczania emisji
zanieczyszczeń oraz likwidacji ich negatywnych skutków,
d. prowadzenie działań edukacyjnych na poziomie regionalnym i lokalnym w zakresie związanym z
celami Klastra,
§5.
[Organy Klastra]
1. Klaster prowadzi swoje działania oraz podejmuje decyzje poprzez swoje organy.
2. Do organów Klastra należą:
a. Zgromadzenie Partnerów Klastra;
b. Koordynator Klastra.
§6.
[Zgromadzenie Partnerów Klastra]
1. Zgromadzenie Partnerów Klastra jest najwyższym organem decyzyjnym i kontrolnym Klastra.

2. Zgromadzenie Partnerów Klastra składa się z należycie umocowanych przedstawicieli Partnerów
Klastra.
3. Każdy Partner ma prawo wyznaczenia i zmiany swojego przedstawiciela do Zgromadzenia
Partnerów Klastra.
4. Pracami Zgromadzenia Partnerów Klastra kieruje Przewodniczący Zgromadzenia wybierany
spośród członków Zgromadzenia Partnerów Klastra.
5. Do zadań Zgromadzenia Partnerów Klastra w szczególności należy:
a. ustalanie strategii oraz planowanie działań Klastra,
b. nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Porozumienia,
c. inicjowanie współpracy z innymi podmiotami, których cele i działania są zgodne z celami
niniejszego Porozumienia,
d. zatwierdzanie zmian do regulaminów obowiązujących w Klastrze,
e. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowego Partnera oraz w sprawie wykluczenia Partnera z
Klastra,
f. przyjmowanie rocznych sprawozdań oraz zatwierdzanie rocznych planów działalności Koordynatora
Klastra.
6. Wszelkie uchwały Zgromadzenia Partnerów Klastra podejmowane są zwykłą większością głosów,
przy kworum liczącym co najmniej połowę przedstawicieli wszystkich Partnerów, chyba że
postanowienia niniejszego Porozumienia stanowią odrębnie. Teksty uchwał są spisywane i
podpisywanie przez przedstawicieli Zgromadzenia Partnerów Klastra obecnych na posiedzeniu.
7. Członkom Zgromadzenia Partnerów Klastra nie przysługuje od Klastra zwrot kosztów podróży oraz
wynagrodzenie za udział w ich pracach.
8. Miejsca i terminy posiedzeń Zgromadzenia Partnerów Klastra są wyznaczone przez
Przewodniczącego.
§7.
[Koordynator Klastra]
1.
Partnerzy
ustalają,
WWS Opole Sp. z o.o.

że

funkcję

Koordynatora

Klastra

pełnić

będzie:

2. Koordynator Klastra jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw i reprezentacji Klastra.
3. Do obowiązków Koordynatora Klastra należą:
a. organizowanie struktury instytucjonalnej Klastra,
b. koordynowanie działań Partnerów w zakresie rozwoju Klastra,
c. prowadzenie bieżących prac administracyjnych i finansowych związanych z działalnością Klastra,
d. organizacja biura Klastra,
e. pozyskiwanie środków na realizację projektów zgodnych ze strategią Klastra,
f. realizacja prac zleconych przez Zgromadzenie Partnerów Klastra na podstawie podjętych uchwał,
g. przygotowywanie i składanie wniosków o wsparcie na rozwój Klastra,

h. rekomendowanie Zgromadzeniu Partnerów Klastra propozycji dotyczącej przystąpienia nowego
Partnera do Klastra oraz wykluczenia Partnera z Klastra,
i. nadzór nad działalnością Biura Klastra odpowiedzialnego za obsługę organizacyjną Klastra,
j. przygotowywanie rocznych sprawozdań i planów działalności.
3. Na mocy niniejszego Porozumienia Koordynator nie jest umocowany do podejmowania czynności
prawnych w imieniu któregokolwiek z Partnerów, poza czynnościami do których został wyraźnie
umocowany na mocy niniejszego Porozumienia lub innej odrębnej umowy.
4. Koordynator Klastra wskazuje siedzibę biura Klastra.
5. W terminie do 60 dni od daty podpisania niniejszego Porozumienia Koordynator Klastra przedstawi
Zgromadzeniu Partnerów Klastra do akceptacji projekt Regulaminu Klastra zgodny z zasadami
określonymi w niniejszym Porozumieniu.
§8.
[Partnerzy Klastra]
1. Partnerami Klastra są Partnerzy zawierający niniejsze Porozumienie oraz podmioty przyjęte do
Klastra zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Porozumieniu i Regulaminie Klastra.
2. Klaster jest otwarty na przyjęcie nowych Partnerów, których działalność w obszarze działania
Klastra może, dzięki kompetencjom, potencjałowi lub doświadczeniu, przyczynić się do osiągnięcia
stawianych przez Klaster celów.
3. Zmiany w składzie Klastra mogą następować na podstawie:
a. przyjęcia do Klastra zgodnie z Regulaminem Klastra, po złożeniu przez ubiegający się o
członkostwo w Klastrze podmiot Deklaracji przystąpienia do Klastra,
b. Deklaracji wystąpienia Partnera z Klastra,
c. decyzji Zgromadzenia Partnerów Klastra o wykluczeniu Partnera z Klastra.
4. Przystąpienie do Porozumienia nowego uczestnika wymaga zgody bezwzględnej większości składu
Zgromadzenia Partnerów Klastra.
5. Wyrażenie woli przystąpienia do Klastra nowego Partnera następuje z chwilą złożenia Deklaracji
przystąpienia do Klastra, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.
6. Każdy z Partnerów może wystąpić z Klastra, wypowiadając niniejsze Porozumienie za 3
miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą złożenia Deklaracji wystąpienia z Klastra stanowiącej
załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia.
7. Partner może zostać wykluczony z Klastra decyzją Zgromadzenia Partnerów Klastra, podjętą na
wniosek Koordynatora Klastra, pod warunkiem że:
a. został on pisemnie poinformowany przez Koordynatora Klastra, iż wystąpiła jedna z przesłanek
wykluczenia Partnera z Klastra, określonych w ust. 8 poniżej,
b. wyznaczono mu termin nie krótszy niż 14 dni na ustosunkowanie się,
c. stanowisko Partnera zostało przedstawione Zgromadzeniu Partnerów Klastra, które zatwierdziło
wykluczenie Partnera z Klastra.

8. Wykluczenie Partnera z Klastra może nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z poniższych
przesłanek:
a. Partner nie wypełnia obowiązków wynikających z Porozumienia lub narusza postanowienia
Porozumienia i/lub Regulaminu,
b. Partner uchyla się od wykonania zobowiązań ciążących na nim wobec Klastra,
c. Dalsze funkcjonowanie Partnera w Klastrze jest niemożliwe lub niepożądane,
d. Partner działa na szkodę Klastra,
e. Partner podejmuje działalność sprzeczną z celami Klastra.
9. Osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, z którymi współpraca w
wybranych obszarach, a w szczególności w ramach poszczególnych przedsięwzięć i projektów
realizowanych przez Partnerów Klastra, może przyczynić się do osiągania celów Klastra oraz
zwiększania potencjału gospodarczego Ziemi Prószkowskiej, mogą uzyskać status Partnera
Wspierającego Klastra.
10. O nadaniu statusu Partnera Wspierającego lub jego cofnięciu decyduje Zgromadzenie Partnerów
Klastra poprzez podjęcie stosownej uchwały.
11. Partnerowi Wspierającemu nie przysługuje prawo wyznaczania swojego przedstawiciela do
organów Klastra.
12. Zasady współpracy pomiędzy Klastrem a Partnerem Wspierającym reguluje pisemne
porozumienie określające cele, przedmiot i formułę tej współpracy. Szczegółowe zasady dotyczące
procedury zawierania porozumienia oraz tryb akceptacji jego treści przez Klaster określi Regulamin
Klastra.
§9.
[Partnerzy Klastra]
1. Klaster jest otwarty i przyjazny dla wszystkich, a uczestnictwo w nim oparte jest na zasadach
dobrowolności i woli współpracy.
2. Każdy z Partnerów Klastra uczestniczy w nim na takich samych prawach i obowiązkach z
wyjątkiem Partnerów Wspierających.
3. Realizacja działalności Klastra będzie mogła być finansowana ze środków własnych Klastra,
funduszy europejskich oraz innych funduszy krajowych, a także środków własnych Partnerów Klastra.
4. Każdy z Partnerów Klastra ponosi własne koszty uczestnictwa w Klastrze.
5. Na podstawie jednomyślnej uchwały podjętej przez wszystkich Członków Zgromadzenia Partnerów
Klastra, na wniosek Koordynatora może zostać uchwalony budżet Klastra, który będzie określał
wysokość wpłat poszczególnych Partnerów Klastra.
6. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Klastra będzie się odbywała za pomocą poczty
elektronicznej lub listownie.
§10.
[Postanowienia dodatkowe]

1. Podejmowanie współpracy dla realizacji indywidualnych i/lub wspólnych projektów bądź
przedsięwzięć realizowanych w ramach Klastra wymaga każdorazowo zawarcia szczegółowej umowy,
która będzie się odwoływać do niniejszego Porozumienia.
2. Niezależnie od niniejszego porozumienia, każdy z Partnerów Klastra ma prawo indywidualnie
ubiegać się o współfinansowanie własnych projektów, a niniejsza umowa w żaden sposób nie
ogranicza samodzielnej działalności Partnerów.

§11.
[Postanowienia końcowe]
1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkich Partnerów Klastra.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności oraz zgody wszystkich Partnerów Klastra.
3. Strona wypowiadająca niniejsze Porozumienie, a będąca czynnie zaangażowana w realizowany
przez Klaster projekt, zobowiązana jest do uczestnictwa w jego realizacji do jego zakończenia i
finansowego rozliczenia, chyba że w umowie szczegółowej postanowiono inaczej.
4. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji niniejszego porozumienia lub w związku z nim,
rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Gminy Prószków.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem, zastosowanie znajduje prawo polskie,
w tym zwłaszcza odpowiednio stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego w zakresie dotyczącym
umowy spółki cywilnej.
6. Porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z
Partnerów Klastra

Załącznik nr 1
do Porozumienia o ustanowieniu Klastra Energii Ziemi Prószkowskiej

DEKLARACJA
PRZYSTĄPIENIA DO KLASTRA ENERGII ZIEMII PRÓSZKOWSKIEJ

I. Nazwa Partnera:
…………………………………………………….…………………………………………………….………………………………………………
……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………
/pełna nazwa/

NIP

………………………………..

REGON ………………………………..
KRS /jeśli dotyczy/………………………………
II. Siedziba:
województwo:

…………………………………………………….

gmina:

…………………………………………………….

miejscowość:

…………………………………………………….

ulica:

…………………………………………………….

numer domu/lokalu: …………………………………………………..
kod pocztowy:

…………………………………………………….

poczta:

……………………………………………………

e-mail:

…………………………………………………….

tel/fax:

……………………………………………………

strona internetowa ……………………………………………………
III. Rodzaj podmiotu:
□ mikroprzedsiębiorstwo
przedsiębiorstwo

□ małe przedsiębiorstwo

□ średnie przedsiębiorstwo □ duże

□ jednostka samorządu terytorialnego □ organizacja pozarządowa □ instytucja otoczenia biznesu
□ instytucja badawcza □ inny …………………………………………………….

IV. Krótki opis podmiotu (kompetencje, potencjał lub doświadczenie w działalności na terenie Ziemi
Prószkowskiej, które mogą przyczynić się do osiągnięcia stawianych przez Klaster celów)
V. Dane osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Partnera:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………….
Stanowisko: ….……………………………………………………………...
e-mail: ………………………………………………………………………...
tel./fax: ………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko: …………………………………………………………….
Stanowisko: ….……………………………………………………………...
e-mail: ………………………………………………………………………...
tel./fax: ………………………………………………………………………..
VI. Dane osoby wyznaczonej jako przedstawiciel Partnera do Zgromadzenia Partnerów Klastra
Imię i nazwisko: …………………………………………………………….
Stanowisko: ….……………………………………………………………...
e-mail: ………………………………………………………………………...
tel./fax: ………………………………………………………………………..
VII. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu do kontaktu w sprawach organizacyjnych oraz
prac Rady Partnerów:
e-mail: ………………………………………………………………………...

Oświadczam, iż deklaruję przystąpienie w charakterze Partnera do Klastra utworzonego na mocy
Porozumienia o ustanowieniu Klastra Energii Ziemi Prószkowskiej oraz wyrażam wolę współpracy w
ramach tej inicjatywy.
Jednocześnie oświadczam, że:
•

ζνανα ϕεστ µι τρε  Ποροζυµιενια ο υστανοωιενιυ Κλαστρα Ενεργιι Ζιεµι Πρσζκοωσκ
ιεϕ, κτρεγο ζαπισψ ακχεπτυϕ,

•

προωαδζονα δζια≥αλνο  γοσποδαρχζα ϕεστ σεκτοροωο ζωι≠ζανα ζ χελαµι, δλα κτρψ
χη ποωστα≥α ινιχϕατψωα κλαστροωα,

•

ωψρα↵αµ ζγοδ να πρζετωαρζανιε δανψχη πρζεζ Κοορδψνατορα Κλαστρα ι υδοστπνια
νιε ιχη ιννψµ Παρτνεροµ Κλαστρα,

•

ποσιαδαµ ωιεδζ, ↵ε ϕακο Παρτνερ Κλαστρα νιε ϕεστεµ ζοβοωι≠ζανψ δο οπ≥αχανια να
ϕεγο ρζεχζ ϕακιχηκολωιεκ ωιαδχζε , α εωεντυαλνε ωσπαρχιε φινανσοωε µα χηαρακτε
ρ ωψ≥≠χζνιε δοβροωολνψ.

………………………../miejscowość/, dnia _________________r.

Podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Partnera:

Załącznik nr 2
do Porozumienia o ustanowieniu Klastra Energii Ziemi Prószkowskiej

DEKLARACJA
WYSTĄPIENIA Z KLASTRA ENERGII ZIEMI PRÓSZKOWSKIEJ

VIII. Nazwa Partnera:
…………………………………………………….…………………………………………………….………………………………………………………………
……….…………………………………………………….…………………
/pełna nazwa/

NIP
REGON

………………………………..
………………………………..

KRS /jeśli dotyczy/………………………………

IX. Siedziba:
województwo:

…………………………………………………….

gmina:

…………………………………………………….

miejscowość:

…………………………………………………….

ulica:

…………………………………………………….

numer domu/lokalu: …………………………………………………..
kod pocztowy:

…………………………………………………….

poczta:

……………………………………………………

X. Dane osób osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Partnera:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………….
Stanowisko: ….……………………………………………………………...
e-mail: ………………………………………………………………………...
tel./fax: ………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko: …………………………………………………………….
Stanowisko: ….……………………………………………………………...
e-mail: ………………………………………………………………………...
tel./fax: ………………………………………………………………………..

Oświadczam, iż deklaruję wystąpienie z Klastra Energii Ziemi Prószkowskiej i rezygnuję z udziału w Klastrze, co
jest równoznaczne z wypowiedzeniem Porozumienia o ustanowieniu Klastra Energii Ziemi Prószkowskiej
w terminie i trybie przewidzianym w Porozumieniu oraz wygaśnięciem praw i obowiązków wynikających
z Porozumienia oraz innych dokumentów Klastra.

Jednocześnie oświadczam, iż w momencie złożenia niniejszej deklaracji realizowane były z moim (jako Partnera
Klastra) bezpośrednim udziałem następujące projekty, czynności lub zadania(jeśli dotyczy):
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………../miejscowość/, dnia _________________r.

Podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Partnera:

RO.0006.343.2018.ORM

Druk nr 381
Projekt z dnia 14.03.2018 r.

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia ……………………

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych,
wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875) w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785
z późn. zm.) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ) oraz w związku z art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o
podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821) w związku z art. 9 oraz
art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

§1
Zarządza się pobór w drodze inkasa:
1) podatku rolnego od osób fizycznych;
2) podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
3) podatku leśnego od osób fizycznych.
§2
Na inkasentów w zakresie poboru podatków, o których mowa w § 1 uchwały, wyznacza się::

1) Sołtysów oraz osoby fizyczne na terenie swojego sołectwa i Przewodniczącego Zarządu
Jednostki Pomocniczej Miasta Prószków na terenie tego miasta:
a) Lidia Piechaczek
na terenie Sołectwa Boguszyce;
b) Krystian Mróz
na terenie Sołectwa Chrząszczyce;
c) Leonard Wotzka
na terenie Sołectwa Chrzowice;
d) Tadeusz Wieszala
na terenie Sołectwa Folwark;
e) Justyna Szmechta
na terenie Sołectwa Górki
f) Alfred Kiełbasa
na terenie Sołectwa Jaśkowice;
g) Aniela Czollek
na terenie Sołectwa Ligota Prószkowska;
h) Damian Kaleta
na terenie Sołectwa Nowa Kuźnia;
i) Krzysztof Lellek
na terenie Sołectwa Przysiecz;
j) Andrzej Czerwiński
na terenie Sołectwa Zimnice Małe;
k) Krzysztof Cebula
na terenie Sołectwa Zimnice Wielkie;

2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

l) Zyglinda Wocka
na terenie Sołectwa Złotniki
m) Maria Urbacka
na terenie Sołectwa Źlinice;
n) Elżbieta Moczko
na terenie Miasta Prószków;
Osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim w Prószkowie:
Sylwia Białończyk;
Gabriela Grund;
Emanuela Lelek;
Małgorzata Piasecka;
Gabriela Hudala;
Natalia Piasecka;
Aldona Wójcicka.
§3

1. Inkasenci, o których mowa w § 2 pkt 1 uchwały, pobierają podatki
od osób zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze ich
działania.
2. Inkasenci, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały, pobierają podatki od osób zamieszkałych lub
posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na terenie całej Gminy Prószków.
3. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego
lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w ciągu trzech dni następujących po ostatnim dniu, w
którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.
4. Inkasenci dokonują czynności inkasa osobiście.

§4
Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia podatku przez podatników
bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego lub na właściwy rachunek bankowy.

§5
Za pobranie podatków i wpłacenie ich w terminie, zgodnie z § 3 ust. 3 uchwały, inkasentowi
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 6 % od sumy zainkasowanych podatków stanowiących
dochody budżetu gminy. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego
wynagrodzenia.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§7
Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w
i poszczególnych sołectwach oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Prószkowie

§8
Traci moc uchwała Nr XXXIV/303/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w
sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz
wysokości ich wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 3365 )

§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Skarbnik Gminy

Radca prawny

Burmistrz

Dorota Staniów

Kamil Puszczewicz

Róża Malik

Uzasadnienie do Uchwały

Zmiana dotychczas obowiązującej uchwały wynika z potrzeby wprowadzenia nowych inkasentów:

Justyna Szmechta
Zyglinda Wocka

na terenie Sołectwa Górki
na terenie Sołectwa Złotniki

Burmistrz
Róża Malik

RO.0006.344.2018.ORM

Druk nr 382
Projekt z dnia 14.03.2018 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018

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 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 2017, poz. 2077), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

§1
W uchwale Nr XXXIV/299/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Prószków na rok kalendarzowy 2018 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r. poz. 59 z późn. zm.) wprowadza się
następujące zmiany:
1) dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu stanowiących
załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr XXXIV/299/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018, 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 XXXIV/299/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018, 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

Burmistrz

Dorota Staniów

Kamil Puszczewicz

Róża Malik

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie z 23 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków na
rok kalendarzowy 2018

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 20 grudnia 2017 r. – PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA 2018 ROK
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 219.745,00 zł
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 219.745,00 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę
219.745,00 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 219.745,00 zł
Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 20 grudnia 2017 r. – PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 98.000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność o kwotę 80.000,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 80.000,00 zł
Wydatki majątkowe o kwotę 80.000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 18.000,00
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 18.000,00 zł
Wydatki majątkowe o kwotę 18.000,00 zł
ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 395.026,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 28.000,00
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 28.000,00 zł
Wydatki majątkowe o kwotę 28.000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 34.026,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 21.700,00 zł
Wydatki majątkowe o kwotę 21.700,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 12.326,00 zł
Wydatki majątkowe o kwotę 12.326,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 333.000,00
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 333.000,00 zł
Wydatki majątkowe o kwotę 333.000,00 zł
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 139.626,00 zł w tym:
Dział 600 Transport i łączność o kwotę 30.000,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 20.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł z tego:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 10.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł z tego:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15.000,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł z tego:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 28.000,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 28.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 28.000,00 zł z tego:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 28.000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 45.026,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 21.700,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21.700,00 zł z tego:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 21.700,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 23.326,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 23.326,00 zł z tego:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 23.326,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 21.600,00
Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej o kwotę 21.600,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21.600,00 zł z tego:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 21.600,00 zł
w tym:
Dział Rozdział

600

Nazwa

Transport i łączność

Wydatki
majątkowe PLAN

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

5 895 913

zakup i objęcie
akcji i udziałów

1 554 600

4 341 313
4 341 313

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

4 376 313

35 000

60016

Drogi publiczne gminne

1 519 600

1 519 600

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa

0

0

Ochotnicze straże pożarne

0

0

Oświata i wychowanie

89 457

89 457

80101

Szkoły podstawowe

61 400

61 400

80104

Przedszkola

28 057

28 057

851

Ochrona zdrowia

30 000

30 000

30 000

30 000

900

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód

534 880

234 880

300 000

18 000

18 000

0

90002

Gospodarka odpadami

300 000

90008

Ochrona różnorodności
biologicznej i krajobrazu

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

754
75412
801

85154

90001

921
92109
92195

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
Pozostała działalność

wydatki na programy
finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3

300 000

68 880

68 880

148 000

148 000

541 400

541 400

324 000

324 000

217 400

217 400

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM
7 091 650
2 450 337
300 000
4 341 313
Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 20 grudnia 2017 r.– PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2018
ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 377.145,00 zł
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 377.145,00 zł

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie z 23 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków na
rok kalendarzowy 2018

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ
na 2018 rok

Lp.

Nazwa zadania - lokalizacja

Koszt zadania
pozostały do
realizacji

Nakłady w 2018 roku

Uwagi

1

2

3

4

5

I.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

8 860 913,00

5 895 913,00

Dział 600 rozdz. 60013

7 341 313,00

4 376 313,00

1

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż
DW 414 na odcinku Złotniki-Prószków
obejmująca również budowę parkingu
BIKE &RIDE w m. Prószków

4 341 313,00

4 341 313,00

2

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

3 000 000,00

35 000,00

1 519 600,00

1 519 600,00

Dział 600 rozdz. 60016

kontynuacja
zadania

1

Przebudowa ul. Wolności wraz z
odwodnieniem i oświetleniem

840 000,00

840 000,00

kontynuacja
zadania

2

Przebudowa ul. Stawowej w Ligocie
Prószkowskiej

325 000,00

325 000,00

kontynuacja
zadania

3

Remont umocnienia skarpy przydrożnej
przy ul. Jędrzejczyka w miejsowości
Źlinice

240 000,00

240 000,00

kontynuacja
zadania

4

Przebudowa ul. Strażackiej w Przysieczy projekt techniczny

37 000,00

37 000,00

5

Przebudowa drogi i budowa oświetlenia na
ulicy Stawowej w Nowej Kuźni - projekt
techniczny

27 600,00

27 600,00

6

Przebudowa ul. Polnej w Chrząszczycach projekt techniczny

50 000,00

50 000,00

II.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

0,00

0,00

Dział 754 rozdz.75412

0,00

0,00

1

Zakup pompy szlamowej OSP Jaśkowice

0,00

0,00

2

Zakup aparatów tlenowych

0,00

0,00

III. OŚWIATA I WYCHOWANIE

89 457,00

89 457,00

Dział 801 rozdz.80101

61 400,00

61 400,00

33 000,00

33 000,00

0,00

0,00

1

Zakup i montaż klimatyzacji centralnej
dla PSP w Prószkowie

2

Zakup i montaż klimatyzacji dla PSP w
Zimnicach Wielkich

3

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w PSP
Zimnice Wielkie

15 000,00

15 000,00

4

Zakup i montaż klimatyzacji dla ZSP w
Boguszycach

13 400,00

13 400,00

5

Zakup kserokopiarki dla ZSP w
Boguszycach

0,00

0,00

6

Zakup maszyny do czyszczenia dywanów

0,00

0,00

28 057,00

28 057,00

0,00

0,00

10 057,00

10 057,00

0,00

0,00

18 000,00

18 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

534 880,00

534 880,00

18 000,00

18 000,00

0,00

0,00

18 000,00

18 000,00

300 000,00

300 000,00

Objęcie udziałów GPW w Prószkowie sp.z
o.o

300 000,00

300 000,00

Dział 900 rozdz. 90008

68 880,00

68 880,00

68 880,00

68 880,00

148 000,00
37 000,00

148 000,00
37 000,00

Dział 801 rozdz.80104
1

Zakup i montaż klimatyzacji dla ZSP w
Złotnikach

2

Zakup szafy metalowej dla ZSP w
Boguszycach

3

Zakup szafy chłodniczej dla PP Prószków

4

Zakup pieca konwencyjno-parowego z
wyposażeniem dla PP Prószków

IV. OCHRONA ZDROWIA
Dział 851 rozdz.85154
1

Zakup i montaż siłowni zewnętrznych

V.

GOSPODARKA KOMUNALNA
Dział 900 rozdz. 90001

1

Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o

2

Odwodnienie pasa drogowego ulicy
Szkolnej w Nowej Kuźni w rejonie działek
nr 330/1 i 330/2 - dokumentacja
techniczna
Dział 900 rozdz. 90002

1

1

Bioróżnorodność opolszczyzny - skarbem
dziedzictwa przyrodniczego
Dział 900 rozdz. 90015

1

Budowa oświetlenia ulicznego w Górkach

2

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Polna w
miejscowości Złotniki

40 000,00

40 000,00

3

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łąkowa
w miejscowości Ligota Prószkowka

20 000,00

20 000,00

4

Budowa oświetlenia ulicznego ul.
Cmentarna w miejscowości Nowa Kuźnia

25 000,00

25 000,00

5

Budowa oświetlenia ulicznego ul.
Cegielniana w miejscowości Ligota
Prószkowska

26 000,00

26 000,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

2 541 400,00

541 400,00

Dział 921 rozdz. 92109

2 324 000,00

324 000,00

VI.

dotacja dla
województwa

1

Zwiększenie efektywności energetycznej
w budynku OKiS w Prószkowie w zakresie
termomodernizacji, przebudowy oraz
nadbudowy

2

Zakup kotłów koncertowych
Dział 921 rozdz. 92195

2 300 000,00

300 000,00

24 000,00

24 000,00

217 400,00

217 400,00

15 000,00

15 000,00

kontynuacja
zadania

dotacja celowa
dla Instytucji
Kultury

1

Utworzenie stref aktywności fizycznej na
terenie gminy Prószków - projekt
techniczny

2

Zagospodarowanie terenu parku we wsi
Jaśkowice

101 200,00

101 200,00

kontynuacja
zadania

3

Zagospodarowanie terenu przy ul.
Korfantego w Prószkowie

101 200,00

101 200,00

kontynuacja
zadania

12 056 650,00

7 091 650,00

RAZEM

UZASADNIENIE DO BUDŻETU :
Zwiększa się budżet po stronie:
Dochodów bieżących o kwotę 219.745,00 zł w tym:
Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej
o kwotę 219.745,00
Wydatków majątkowych o kwotę 98.000,00 zł w tym:
Dz. 600 Rozdz. 60016 o. kwotę 80.000,00 zł
Wprowadza się nową inwestycję:
Przebudowa ul. Polnej w Chrząszczycach ( projekt techniczny) - wartość inwestycji 50.000,00 zł
Zwiększa się wartość następujących inwestycji:
Przebudowa ul. Stawowej w Ligocie Prószkowskiej o kwotę 25.000,00 zł . Wartość inwestycji po zwiększeniu
325.000,00
Przebudowa ul. Strażackiej w Przysieczy o kwotę 5.000,00 zł. Wartość inwestycji po zwiększeniu 37.000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90001 o kwotę 18.000,00 zł
Wprowadza się nową inwestycję:
Odwodnienie pasa drogowego ulicy Szkolnej w Nowej Kuźni w rejonie działek nr 330/1 i 330/2 – dokumentacja
techniczna - wartość inwestycji 18.000,00 zł
Wydatków bieżących o kwotę 139.626,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60016 o kwotę 20.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych
Dz. 600 Rozdz. 60017 o kwotę 10.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych
Dz. 700 Rozdz. 70005 o kwotę 15.000,00 zł na wydatki związane z podziałami nieruchomości gruntowych,
wykonanie operatów szacunkowych, kosztami wspólnot mieszkaniowych, wycenami nieruchomości
i rozgraniczeniami.
Dz. 754 Rozdz. 75412 o kwotę 28.000,00
Przesunięcie środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące
Dz. 800 Rozdz. 80101 o kwotę 21.700,00 zł
Przesunięcie środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące
Dz. 800 Rozdz. 80104 o kwotę 23.326,00 zł

Przesunięcie środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w kwocie 12.326,00 zł
11.000,00 – na zamontowanie barier i siatek zabezpieczających między ciągami schodów w Przedszkolu
Publicznym w Prószkowie zgodnie z wnioskiem Dyrektora ( zalecenia pokontrolne BHP)
Dz. 926 Rozdz. 92605 o kwotę 21.600,00 zł
Środki na stypendia za osiągnięte wyniki sportowe dla osób fizycznych.

Zmniejsza się budżet po stronie:
Wydatków majątkowych o kwotę 395.026,00 zł w tym:
Dz. 754 Rozdz. 75412 o kwotę 28.000,00
Przesunięcie środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące
Dz. 800 Rozdz. 80101 o kwotę 21.700,00 zł
Przesunięcie środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące
Dz. 800 Rozdz. 80104 o kwotę 12.326,00 zł
Przesunięcie środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące

Dz. 900 Rozdz. 90001 o kwotę 333.000,00 zł
Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki WIK Opole Nr 1/2018 z dnia 30.01.2018 r. dokonano
zmian w Umowie Spółki poprzez uchylenie zapisów nakładających obowiązek na Gminę Prószków wniesienia
do dnia 31.12.2018 r. wkładu gotówkowego na podwyższenie kapitału zakładowego.

Przychodów o kwotę 377.145,00 zł o nadwyżki z lat ubiegłych

Skarbnik Gminy

Burmistrz

Dorota Staniów

Róża Malik

Sporządziła: Dorota Staniów

Prószków, 14.03.2018 r.

RO.0006.345.2018.ORM

Druk nr 383
Projekt z dnia 14.03.2018 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 23 marca 2018 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 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 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Prószkowie
uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr XXXIV/298/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków dokonuje się następujących zmian w:
1. Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków na lata 2018-2021 wraz z prognozą
kwoty długu na lata 2018-2021 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/298/2017
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Prószków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/298/2017 Rady
Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 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.

Skarbnik Gminy

Radca prawny

Burmistrz

Dorota Staniów

Kamil Puszczewicz

Róża Malik

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian:
W roku 2018
 Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1), z tego: dochody bieżące (kolumna 1.1), w tym: z subwencji
ogólnej (kolumna 1.1.4) o kwotę 219.745,00 zł
 Zmniejszono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 157.400,00 zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna
2.1) zwiększono o kwotę 139.626,00 zł i zmniejszono wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę
297.026,00 zł
 Zmniejszono przychody budżetu (kolumna 4), z tego: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (kolumna
4.1), w tym: na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.1.1) o kwotę 377.145,00 zł
W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
• Zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 25.000,00 zł
• Zwiększono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 10.974,00 zł
W wykazie przedsięwzięć do WPF (zał. nr 2):
Sprostowano nazwę jednostki realizującej zadanie pn. Łączy nas sport – Projekt realizowany w ramach
Funduszu Mikroprojektów Pradziad Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotnikach.

Prószków, 14 marca 2018 r.,
Sporządziła: Ewa Miążek

Skarbnik Gminy

Burmistrz

Dorota Staniów

Róża Malik

Tabele WPF znajdują się w osobnym załączniku.

RO.0057.3.2018.ORM

Druk nr 384
Prószków, 15.03.2018

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza za okres od 15.02.2018 do 15.03.2018

1. Podpisano 9 umów na wynajęcie sal wiejskich, będących własnością Gminy Prószków.
2. Przeprowadzono I przetarg nieograniczony na sprzedaży działki niezabudowanej
oznaczonej numerem 589/159 o pow. 0,4210 ha z ark.m. 1, obręb Złotniki, gm.
Prószków, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1O/00076873/8. Uchwała Rady Miejskiej
w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 06 października
2014 r. Tryb ustny przetarg nieograniczony w dniu 15 lutego 2018 r. godz. 10:00.
3. Wydano 1 decyzję o zatwierdzeniu podziału nieruchomości.
4. Zlecono wykonanie remontu podestu drewnianego rekreacyjnego przy placu wiejskim w
Górkach.
5. Zlecono naprawę wentylatora kominkowego w sali wiejskiej w Przysieczy
6. Zlecono zakup i montaż nagrzewnicy elektrycznej do sali wiejskiej w Przysieczy.
7. Zlecono wykonanie i montaż plandeki osłaniającej wiatę drewnianą w Złotnikach.
8. Uzupełniono znak drogowy w Źlinicach przy ul. Jędrzejczyka.
9. Zamówiono i dostarczono olej opałowy do ogrzewania pomieszczeń sali w Folwarku.
10. Zlecono naprawę fragmentu rynny przy budynku sali wiejskiej w Przysieczy.
11. Zamówiono materiały budowlane do obróbki blacharskiej i dekarskiej służące do
remontu podestu rekreacyjnego przy placu wiejskim w Górkach.
12. Zlecono wykonanie projektu zmian organizacji ruchu dla umieszczenia tabliczki z
napisem pod znakiem B-18 w ul. Szerokiej w Górkach.
13. Wykonano prace obejmujące: posprzątanie, pozamiatanie, odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych na placu za Centro oraz przy przystanku w Źlinicach (kierunek
Źlinice- Krapkowice).
14. Ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie zamówienia z wolnej ręki (procedura In
hause) na zadanie: „Przebudowa ul. Wolności wraz z odwodnieniem i oświetleniem”
15. Złożono 16 wniosków do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
16. Wpłynęło 6 zgłoszeń zamiaru wycięcia drzew lub krzewów.
17. Wpłynęły 4 wnioski o zezwoleniem na wycięcie drzew lub krzewów.
18. Wydano 1 decyzje zezwalającą na wycięcie drzew lub krzewów.
19. Zlecono wykoszenia rowu , skarpy, wycięcia krzewów, załadunek i wywózka urobku w
miejscowości Górki. Długość rowu 660 mb.
20. Wydano 176 decyzji o zwrot podatku akcyzowego.
21. W związku z dokonaną przez Urząd Marszałkowski WO Departament Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich oceną dokonano uzupełnienia wniosku o wybór operacji:
Dożynki Powiatowo-Gminne Złotniki w gm. Prószków 2018 do realizacji w ramach planu
działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
22. Przygotowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie projektu: „Zwiększenie
efektywności energetycznej w budynku OKiS
w Prószkowie w zakresie
termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy”;
23. Podjęto przygotowania partnerskiego projektu pn. „Czas na rower - Budowa ścieżek
pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w ramach Działania 3.1.2. Strategie

niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020, w ramach którego zakłada
się budowę ścieżki pieszo – rowerowej w m. Zimnice Wielkie;
24. Zawarto 5 umów na realizację zadań publicznych Gminy Prószków (z zakresu pomocy
społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia, a także kultury fizycznej i sportu) przez
podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych;
25. Zapewniono obsługę zebrań wiejskich w siedmiu sołectwach z udziałem Burmistrza
Prószkowa;
26. Wystosowano wezwania do osób zobowiązanych do kwalifikacji wojskowej
z wyznaczeniem daty i miejsca stawiennictwa;
27. Sporządzono listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej w dniach 2728.03.2018r.;
28. Zapewniono realizację 8 wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
29. Na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Opolu przeprowadzono sześć
postępowań administracyjnych w przedmiocie przeznaczenia rzeczy ruchomych na rzecz
obrony;
30. Na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Opolu przeprowadzono dwa
postępowania administracyjne w przedmiocie przeznaczenia osób do wykonywania
świadczeń na rzecz obrony;
31. Koordynowano działania mające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym
m.in. skutkom negatywnych warunków atmosferycznych (opady śniegu, silne podmuchy
wiatru, spadek temperatur);
32. Opracowano, zatwierdzono i uzgodniono z Inspektorem Wojewódzkim:
- Plan Szkolenia Obronnego Gminy Prószków na rok 2018;
- Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych
w Gminie Prószków w 2018r.
33. Dokonano reorganizacji archiwum zakładowego w UM w Prószkowie;
34. Ogłoszono konkurs i przeprowadzono procedurę naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w UM w Prószkowie;
35. Zapewniono obsługę kadrową pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz
obsługę Rady Miejskiej;
36. Zapewniono prawne środki ochrony danych osobowych w ramach zadań powierzanych
podmiotom zewnętrznym (umowy powierzenia danych, upoważnienia);
37. Zapewniono obsługę kancelaryjną i organizacyjną UM w Prószkowie (w tym wymiana
korespondencji i obsługa klienta);
38. Prowadzono bieżący monitoring zewnętrznych źródeł dofinansowania dla planowanych
przez Gminę przedsięwzięć;
39. Rozpoczęto realizację procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Prószków na 2018 rok;
40. Zapewniono obsługę OSP gminy Prószków, w tym w zakresie szkoleń, badań lekarskich,
sprawozdawczości, amortyzacji sprzętu itp.;
41. Zapewniono organizację Gali Leopoldów 2018 (opracowano scenariusz imprezy,
prezentację kandydatów, ustalono ostateczną liczbę gości, zapewniono warunki
lokalowe, oprawę artystyczną, nagłośnienie itp.);
42. Podjęto przygotowania do wyjazdu delegacji z Gminy Prószków do miasta partnerskiego
Huenfeld w ramach obchodów uroczystości 50-lecia partnerstwa Huenfeld – Landarneau.
43. Wykonano i odebrano program funkcjonalno-użytkowy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa
ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe”.

44. Wykonano i odebrano projekty w ramach zadania polegającego na utworzeniu stref
aktywności fizycznej na terenie gminy Prószków.
45. Podpisano umowę z wykonawcą na „Budowę oświetlenia ulicznego w Górkach na ulicy
Szkolnej".
46. Odłowiono jednego bezdomnego psa z terenu miejscowości Przysiecz.
Burmistrz
Róża Malik

Druk nr 385

Prószków, 15.03.2018 r.

Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów
zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej.
1. Radny J. Dudek zgłosił potrzebę montażu lampy na ul. Szkolnej 12 w Nowej Kuźni – tak aby
doświetlić urządzenia siłowni zewnętrznej. – latem 2017 roku na placu przy świetlicy wiejskiej
został wymieniony, słup i została zamontowana nowa lampa oświetlająca teren. Na placu brak
jest dodatkowego słupa, na którym można by było powiesić kolejną lampę oświetlającą siłownię
zewnętrzną. Od ul. Szkolnej na wysokości wjazdu oraz poza granicą działki gminnej przy drodze
polnej stoją słupy, na których dowieszenie dodatkowych lamp nie spełni oczekiwanych wymagań.
Przedmiotowa sprawa została zgłoszona do projektanta, który po 20 marca będzie w Prószkowie i
w terenie zweryfikuje możliwości ewentualnego dowieszenia lampy na istniejącym słupie, bądź
dobudowę dodatkowej linii. Po otrzymaniu stosownej informacji przystąpimy bądź do
dowieszenia dodatkowej lampy w ramach umowy serwisowej, bądź po zabezpieczeniu środków
na kolejnej sesji do zlecenia przygotowania dokumentacji projektowej.
2. Radny T. Klosa zgłosił wniosek aby dopytać w TAURONIE kiedy w Ligocie Prószkowskiej będą
montowane kolejne lampy uliczne, które miały być zamontowane w 2017 r. W roku 2017 w
Ligocie Prószkowskiej zostały zgłoszone do dowieszenia dwie lampy na słupie nr 102 i 70, obie
lampy zostały powieszone zgodnie ze zgłoszeniem na przełomie października i listopada 2017 r.
3. Radny Dawid Kochanek zgłosił wniosek w sprawie wytłuczniowania przed dożynkami ul.
Sportowej do ul. Parkowej w Złotnikach. – po podpisaniu umowy w marcu 2018 r. (planowany
termin 15 marca) , na bieżąco będę wykonywane remonty dróg gruntowych na terenie Gminy
Prószków. Droga łącząca ul. Sportową z ul. Parkowej również zostanie wykonano przed
dożynkami gminnymi.
4. Radna Barbara Moczko – Niestrój zgłosiła wniosek w sprawie montażu oświetlenia na ul.
Piaskowej w Prószkowie oraz przy parku („Anlaga”) na ul. Parkowej. – sprawa montażu
oświetlenia na ul. Piaskowej w Prószkowie została zgłoszona do projektanta, który po 20 marca
będzie w Prószkowie i w terenie zweryfikuje możliwości ewentualnego dowieszenia lampy na
istniejącym słupie, bądź dobudowę dodatkowej linii. Po otrzymaniu stosownej informacji
przystąpimy bądź do dowieszenia dodatkowej lampy w ramach umowy serwisowej, bądź po
zabezpieczeniu środków na kolejnej sesji do zlecenia przygotowania dokumentacji projektowej.
5. Radny Dawid Kochanek zawnioskował, aby gmina wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Opolu
o likwidację walącego się „kiosku” na ul. Strzeleckiej na Pomologii.- skontaktowano się z Zespół
Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, który przedmiotowy teren ma oddany przez
Starostwo Powiatowe w Opolu w trwały zarząd i uzyskano informację, że zajmą się sprawą oraz
poinformują o sposobie załatwienia.
6. Sołtys Jerzy Wocka zgłosił wniosek o montaż monitoringu na boisku w Złotnikach. – sprawa
została poruszona na sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 23 lutego 2018r. i pani Burmistrz
wyjaśniła, że monitoring taki nie będzie wykonywany.

Burmistrz
Róża Malik

