
 Prószków, 21.03.2019 r. 
RO.0002.6.2019.ORM 
 
 

Z A W I A D O M I E N I E     
 

     Zawiadamia się mieszkańców Gminy Prószków, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994) odbędzie się sesja Rady 

Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 marca 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Nadleśnictwa 

Prószków przy ul. Opolskiej 11 w Prószkowie.    

 

Porządek  obrad sesji: 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie uchwał w sprawach: 
1) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Prószków w 2019 roku (druk nr 47), 
2) zmiany uchwały nr XXXIV/311/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w 

sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych zawartych we 
wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji (druk nr 48),  

3) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych 
placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze (druk 
nr 49) 

4) sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Prószków (dla terenów produkcyjnych)  (druk nr 50), 

5) zmiany przebiegu ulicy Szerokiej w miejscowości Górki (druk nr 51), 
6) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019 (druk nr 52), 
7) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków (druk nr 53), 
8) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji (druk nr 54).     
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
5. Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych  
 na ostatniej sesji Rady Miejskiej. 
6. Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 14 marca 2019 r. znak: PN.I.414.1.148.2019.KP   w  
 sprawie analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza i Przewodniczącego Rady  
 Miejskiej w Prószkowie.   
7. Dyskusja i wolne wnioski. 
8. Zakończenie obrad.   

 
 
 

    Przewodniczący Rady  
  Miejskiej w Prószkowie 
                     
         Lucjan Dzumla 


