
 Prószków, 18.11.2021 r. 
RO.0002.39.2021.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 2020 r. poz. 713) odbędzie się sesja Rady Miejskiej w 

Prószkowie w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Publicznego Żłobka w 

Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 1G. 

 
Porządek  obrad sesji: 

 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie uchwał w sprawach: 
1) ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w 

Prószkowie (druk nr 283), 
2) ustalenia dla Burmistrza Prószkowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę (druk nr 284), 
3) ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie (druk nr 285), 
4) ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów                                                                               

oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Miasta Prószków (druk nr 
286), 

5) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi (druk nr 287), 

6) zmiany uchwały Nr XVII/113/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2019 r. w 
sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również trybu ich pobierania (druk nr 288), 

7) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 
(druk nr 289), 

8) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021 (druk nr 290), 
9) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków (druk nr 291). 
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.  
5. Informacja z realizacji wniosków zgłaszanych przez radnych i sołtysów.  
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Prószków za rok szkolny  
 2020/2021.  
7. Pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 14.10.2021 r. w sprawie opinii Kierownika   
 I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej dot. potrzeb Sądu Rejonowego w Opolu w zakresie   
 wykonywania pracy przez skazanych oraz dotychczasowej współpracy I Zespołu  
 Kuratorskiej Służby Sądowej ze wskazanymi przez organ gminy zakładami wraz z pismem  
 Burmistrza Prószkowa z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu do  
 przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy.      
8. Pisma Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Opolu dot. analizy oświadczeń majątkowych: 

- nr 1610-SKA-2.4006.661.2021 z dnia 12.10.2021 r. 
- nr 1610-SKA-2.4006.639.2021 z dnia 06.10.2021 r.  
- nr 1610-SKA-2.4006.684.2021 z dnia 19.10.2021 r. 

9. Pismo Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Opolu nr 1609-SKA-2.4006.27.2021 z dnia 28  



 października 2021 r. dot. analizy oświadczeń majątkowych. 
10. Informacja Burmistrza Prószkowa z dnia 29 października 2021 r. dot. analizy oświadczeń  
 majątkowych.  
11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2021  
 r. dot. analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Prószkowie.  
12. Dyskusja i wolne wnioski. 
13. Zakończenie obrad.   

 
 
 
           Przewodniczący Rady Miejskiej  

                  w Prószkowie  
   /-/ 

                  Lucjan Dzumla 


