RO.0002.3.2018.ORM
Protokół nr III/2018
z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie
odbytej w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 11.30 w
w restauracji „Antek” w Źlinicach
ul. Krapkowicka 19
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Otwarcia sesji dokonał radny Lucjan Dzumla – Przewodniczący Rady Miejskiej w Prószkowie. Sesja
była prawomocna. Zwołana została zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem gminy i
w chwili stwierdzenia prawomocności uczestniczyło w niej 14 radnych. Lista obecności radnych
dołączona jest do protokołu.
2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady poinformował o wpłynięciu do Rady Miejskiej pisemnego wniosku Burmistrza
o zmianę przedłożonego porządku obrad sesji obejmującego dodanie w punkcie 4 porządku podpunktu
10 i 11 dotyczących następujących projektów uchwał:
10) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 34),
11) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku kalendarzowego 2018 (druk nr
35).
Przewodniczący Rady poddał zgłoszony przez Burmistrza wniosek pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 14 głosów „za” przyjęła
wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad sesji.
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad sesji o następującej treści:
3. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 25):
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej,
b) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2) uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019 (druk nr 26) (autopoprawka):
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały
budżetowej,
c) odczytanie opinii i wniosków komisji rady przez jej przewodniczących lub zastępców,
d) ustosunkowanie się Burmistrza do wniosków i opinii komisji,
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f) podjęcie uchwały budżetowej.
3) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę
Prószków, liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty
potwierdzające spełnianie tych kryteriów (druk nr 27),
4) wyznaczenia przedstawicieli gminy Prószków do Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO”
(druk nr 28),

5) zmiany Uchwały nr XXXVIII/357/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 2018
r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania
służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego
na proekologiczne (druk nr 29),
6) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk nr 30),
7) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata
2019 – 2024 (druk nr 31),
8) nadania nazwy drodze wewnętrznej (druk nr 32),
9) zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018 (druk nr 33),
10) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 34),
11) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku kalendarzowego 2018 (druk nr
35).
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej.
6. Pismo z dnia 19 listopada 2018 r. Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Opolu w sprawie
analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Prószkowie.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.
3. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej,
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr 593/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Prószków.

b) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
Projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza
Prószkowa na druku nr 25.

Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynął wniosek w sprawie
wprowadzenia autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej, o treści zgodnej z wersją przekazaną radnym przed sesją.
Wprowadzenia do autopoprawki dokonała Skarbnik Gminy - Dorota Staniów.

Przewodniczący Rady poddał wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia autopoprawki do
projektu uchwały przedłożonego na druku nr 25 pod głosowanie.

Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła wniosek Burmistrza w
sprawie wprowadzenia autopoprawki, jednogłośnie 14 głosów „za".

Nie było pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Wyniki imienne jawnego głosowania:
ZA(14):
Zygmunt Hergesell, Alfred Kiełbasa, Paweł Piechaczek, Dawid Kochanek, Arnold Kuc, Lidia
Piechaczek, Piotr Pach, Lucjan Dzumla, Marek Zgoda, Andrzej Czerwiński, Winicjusz
Badura, Teodor Klosa, Stanisław Lachnik, Bernard Mross
PRZECIW(O):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska w Prószkowie przyjęła:

Uchwałę nr III/24/2018
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwałę załącza się do protokołu.

2) uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019,
Projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza
Prószkowa na druku nr 26.

Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynął wniosek w sprawie
wprowadzenia autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019 o treści zgodnej z wersją przekazaną
radnym przed sesją.
Wprowadzenia do autopoprawki dokonała Skarbnik Gminy - Dorota Staniów.
Przewodniczący Rady poddał wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia autopoprawki do
projektu uchwały przedłożonego na druku nr 26 pod głosowanie.
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła wniosek Burmistrza w
sprawie wprowadzenia autopoprawki, jednogłośnie 14 głosów „za".

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Prószków na rok kalendarzowy 2019.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały
budżetowej,

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr 591/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym
projekcie uchwały budżetowej Gminy Prószków na 2019 r. oraz uchwałę nr 592/2018 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 listopada 2018 r. w
sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały
budżetowej Gminy Prószków na 2019 r.

c) odczytanie opinii i wniosków komisji rady przez jej przewodniczących lub zastępców,

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących poszczególnych komisji Rady Miejskiej w
Prószkowie o odczytanie opinii dotyczących przedłożonego projektu uchwały budżetowej na
rok 2019.
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego jednogłośnie
opiniuje pozytywnie.
Komisja Rolnictwa Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska, Rzemiosła i Handlu
jednogłośnie opiniuje pozytywnie.
Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich jednogłośnie opiniuje
pozytywnie.
Komisja Rewizyjna jednogłośnie opiniuje pozytywnie.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie opiniuje pozytywnie.

d) ustosunkowanie się Burmistrza do wniosków i opinii komisji,
Burmistrz złożył wypowiedź w której podziękował za pozytywne zaopiniowanie projektu
budżetu gminy na rok 2019.

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.

f) podjęcie uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wyniki imienne jawnego głosowania:

ZA(14):
Zygmunt Hergesell, Alfred Kiełbasa, Paweł Piechaczek, Dawid Kochanek, Arnold Kuc,
LidiaPiechaczek, Piotr Pach, Lucjan Dzumla, Marek Zgoda, Andrzej Czerwiński, Winicjusz
Badura, Teodor Klosa, Stanisław Lachnik, Bernard Mross
PRZECIW(O):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(O):

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska w Prószkowie przyjęła:

Uchwalę nr III/25/2018
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok
kalendarzowy 2019
Uchwałę załącza się do protokołu.

3) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę
Prószków, liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty
potwierdzające spełnianie tych kryteriów (druk nr 27),

Projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 27.

Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Barbara Dziubałtowska – Dyrektor Biura Obsługi
Oświaty Samorządowej w Prószkowie.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

Wyniki imienne jawnego głosowania:

ZA(14):
Zygmunt Hergesell, Alfred Kiełbasa, Paweł Piechaczek, Dawid Kochanek, Arnold Kuc,
LidiaPiechaczek, Piotr Pach, Lucjan Dzumla, Marek Zgoda, Andrzej Czerwiński, Winicjusz
Badura, Teodor Klosa, Stanisław Lachnik, Bernard Mross
PRZECIW(O):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(O):

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska w Prószkowie przyjęła:

Uchwałę nr III/26/2018
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w
zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w
ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023.

Uchwałę załącza się do protokołu.

4) wyznaczenia przedstawicieli gminy Prószków do Zgromadzenia Związku Gmin
„PROKADO”,

Projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 28.

Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Anna Wójcik – sekretarz gminy Prószków.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

Wyniki imienne jawnego głosowania:

ZA(14):
Zygmunt Hergesell, Alfred Kiełbasa, Paweł Piechaczek, Dawid Kochanek, Arnold Kuc, Lidia
Piechaczek, Piotr Pach, Lucjan Dzumla, Marek Zgoda, Andrzej Czerwiński, Winicjusz
Badura, Teodor Klosa, Stanisław Lachnik, Bernard Mross
PRZECIW(O):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(O):

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska w Prószkowie przyjęła:

Uchwałę nr III/27/2018
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Prószków do Zgromadzenia Związku Gmin
„PROKADO”.

Uchwałę załącza się do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z problemami technicznymi dotyczącymi
systemu głosowania elektronicznego zarządza 10 minutową przerwę.

Przewodniczący Rady wznowił obrady. W sesji bierze udział 14 radnych.

5) zmiany Uchwały nr XXXVIII/357/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia
2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na
zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego
na proekologiczne,

Projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 29.

Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Katarzyna Szylar – Kierownik Referatu Gospodarki
Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

Wyniki imienne jawnego głosowania:

ZA(14):
Zygmunt Hergesell, Alfred Kiełbasa, Paweł Piechaczek, Dawid Kochanek, Arnold Kuc,
LidiaPiechaczek, Piotr Pach, Lucjan Dzumla, Marek Zgoda, Andrzej Czerwiński, Winicjusz
Badura, Teodor Klosa, Stanisław Lachnik, Bernard Mross
PRZECIW(O):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(O):

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska w Prószkowie przyjęła:

Uchwałę nr III/28/2018
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/357/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27
kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy
Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania
węglowego na proekologiczne.

Uchwałę załącza się do protokołu.

6) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
Projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 30.

Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynął wniosek w sprawie
wprowadzenia autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, o treści zgodnej z wersją przekazaną
radnym przed sesją.

Przewodniczący Rady poddał wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia autopoprawki
do projektu uchwały przedłożonego na druku nr 30 pod głosowanie.
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła wniosek Burmistrza w
sprawie wprowadzenia autopoprawki, jednogłośnie 14 głosów „za".

Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Katarzyna Szylar – Kierownik Referatu Gospodarki
Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

Wyniki imienne jawnego głosowania:

ZA(14):
Zygmunt Hergesell, Alfred Kiełbasa, Paweł Piechaczek, Dawid Kochanek, Arnold Kuc,
LidiaPiechaczek, Piotr Pach, Lucjan Dzumla, Marek Zgoda, Andrzej Czerwiński, Winicjusz
Badura, Teodor Klosa, Stanisław Lachnik, Bernard Mross
PRZECIW(O):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(O):

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska w Prószkowie przyjęła:

Uchwałę nr III/29/2018

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwałę załącza się do protokołu.

7) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków
na lata 2019 – 2024,

Projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 31.

Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynął wniosek w sprawie
wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2019 – 2024, o treści
zgodnej z wersją przekazaną radnym przed sesją.

Przewodniczący Rady poddał wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia autopoprawki
do projektu uchwały przedłożonego na druku nr 31 pod głosowanie.
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła wniosek Burmistrza w
sprawie wprowadzenia autopoprawki, jednogłośnie 14 głosów „za".

Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Katarzyna Szylar – Kierownik Referatu Gospodarki
Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

Wyniki imienne jawnego głosowania:

ZA(14):
Zygmunt Hergesell, Alfred Kiełbasa, Paweł Piechaczek, Dawid Kochanek, Arnold Kuc,
LidiaPiechaczek, Piotr Pach, Lucjan Dzumla, Marek Zgoda, Andrzej Czerwiński, Winicjusz
Badura, Teodor Klosa, Stanisław Lachnik, Bernard Mross
PRZECIW(O):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(O):

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska w Prószkowie przyjęła:

Uchwałę nr III/30/2018
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Prószków na lata 2019 – 2024.

Uchwałę załącza się do protokołu.

8) nadania nazwy drodze wewnętrznej,

Projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 32.

Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Katarzyna Szylar – Kierownik Referatu Gospodarki
Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

Wyniki imienne jawnego głosowania:

ZA(14):
Zygmunt Hergesell, Alfred Kiełbasa, Paweł Piechaczek, Dawid Kochanek, Arnold Kuc,
LidiaPiechaczek, Piotr Pach, Lucjan Dzumla, Marek Zgoda, Andrzej Czerwiński, Winicjusz
Badura, Teodor Klosa, Stanisław Lachnik, Bernard Mross
PRZECIW(O):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(O):

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska w Prószkowie przyjęła:

Uchwałę nr III/31/2018
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

Uchwałę załącza się do protokołu.

9) zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018,
Projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa
na druku nr 33.

Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynął wniosek w sprawie
wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy
Prószków na rok kalendarzowy 2018, o treści zgodnej z wersją przekazaną radnym przed
sesją.

Przewodniczący Rady poddał wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia autopoprawki
do projektu uchwały przedłożonego na druku nr 33 pod głosowanie.
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła wniosek Burmistrza w
sprawie wprowadzenia autopoprawki, jednogłośnie 14 głosów „za".

Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Dorota Staniów – Skarbnik Gminy.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

Wyniki imienne jawnego głosowania:

ZA(14):
Zygmunt Hergesell, Alfred Kiełbasa, Paweł Piechaczek, Dawid Kochanek, Arnold Kuc,
LidiaPiechaczek, Piotr Pach, Lucjan Dzumla, Marek Zgoda, Andrzej Czerwiński, Winicjusz
Badura, Teodor Klosa, Stanisław Lachnik, Bernard Mross
PRZECIW(O):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(O):

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska w Prószkowie przyjęła:

Uchwałę nr III/32/2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018.

Uchwałę załącza się do protokołu.

10) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

Projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 34.

Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynął wniosek w sprawie
wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej, o treści zgodnej z wersją przekazaną radnym przed sesją.
Przewodniczący Rady poddał wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia autopoprawki
do projektu uchwały przedłożonego na druku nr 33 pod głosowanie.
Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyjęła wniosek Burmistrza w
sprawie wprowadzenia autopoprawki, jednogłośnie 14 głosów „za".
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Dorota Staniów – Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wyniki imienne jawnego głosowania:
ZA(14):
Zygmunt Hergesell, Alfred Kiełbasa, Paweł Piechaczek, Dawid Kochanek, Arnold Kuc,
LidiaPiechaczek, Piotr Pach, Lucjan Dzumla, Marek Zgoda, Andrzej Czerwiński, Winicjusz
Badura, Teodor Klosa, Stanisław Lachnik, Bernard Mross
PRZECIW(O):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(O):

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska w Prószkowie przyjęła:

Uchwałę nr III/33/2018
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Uchwałę załącza się do protokołu.

11) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku kalendarzowego 2018,

Projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na
druku nr 35.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Dorota Staniów – Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wyniki imienne jawnego głosowania:

ZA(14):

Zygmunt Hergesell, Alfred Kiełbasa, Paweł Piechaczek, Dawid Kochanek, Arnold Kuc,
LidiaPiechaczek, Piotr Pach, Lucjan Dzumla, Marek Zgoda, Andrzej Czerwiński, Winicjusz
Badura, Teodor Klosa, Stanisław Lachnik, Bernard Mross
PRZECIW(O):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(O):

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska w Prószkowie przyjęła:

Uchwałę nr III/34/2018
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku kalendarzowego
2018.

Uchwałę załącza się do protokołu.

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
Nie było pytań do Sprawozdania.
5. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej.
Nie było pytań do Informacji.
6. Pismo z dnia 19 listopada 2018 r. Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Opolu w sprawi
analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Prószkowie.
Nie było pytań do pisma.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
Nie prowadzono dyskusji oraz nie zgłoszono wniosków.
8. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 13.00 słowami: „zamykam obrady sesji Rady
Miejskiej w Prószkowie”.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował:
Adam Wrześniewski

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Prószkowie
Lucjan Dzumla

