
 Prószków, 22.08.2019 r. 

RO.0002.13.2019.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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) odbędzie się sesja 

Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 sierpnia 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) zmiany Uchwały nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie 

ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta 

Prószkowa na rok 2019 oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu 

Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019 (druk nr 82),  

2) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydacie  

na ławnika (druk nr 83), 

3) zmiany uchwały w sprawie  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 

budżetowy 2019 (druk nr 84), 

4) ustalenia regulaminu określającego  wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Prószków (druk nr 85), 

5) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019 (druk nr 86), 

6) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków (druk nr 87). 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 

5. Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 19 sierpnia 2019 r. przekazujące skargę na uchwałę  

 Rady Miejskiej w Prószkowie nr XLIII/395/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie  

uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Prószków.     

6. Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 19 sierpnia 2019 r. przekazujące skargę na uchwałę Rady  

 Miejskiej w Prószkowie nr II/17/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu  

 utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków. 

7. Dyskusja i wolne wnioski. 

8. Zakończenie obrad.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Prószkowie 

/-/ 

                                                                                                          Lucjan Dzumla  

 


