
 Prószków, 10.03.2022 r. 

RO.0002.43.2022.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 18 marca 2022 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) uchwalenia statutu sołectwa Boguszyce (druk nr 319), 

2) uchwalenia statutu sołectwa Chrzowice (druk nr 320), 

3) uchwalenia statutu sołectwa Folwark (druk nr 321), 

4) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Prószków w 2022 roku (druk nr 322), 

5) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego 

zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym 

Żłobku w Prószkowie (druk nr 323), 

6) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami oraz podmiotami 

zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek 

działalność dziennego opiekuna na terenie Gminy Prószków (druk nr 324), 

7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Prószków (dla terenu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w rejonie ulic Grunwaldzkiej i 

Zielonej) (druk nr 325), 

8) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki (druk nr 326), 

9) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości  Prószków (druki nr 327), 

10) uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego prowadzonej w obrębie pomnika przyrody – alei 

drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza (druk nr 

328), 

11) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 (druk nr 329), 

12) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2022 - 2025 (druk nr 330), 

13) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022 (druk nr 331), 

14) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków (druk nr 332), 

15) zmiany uchwały nr XLII/308/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca oraz 

określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na 

wyznaczonym miejscu (druk nr 333). 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.  

5. Informacja o realizacji wniosków zgłaszanych przez radnych i sołtysów.   

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok. 

7. Raport z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz programu  

 profilaktyki  i rozwiazywania problemów alkoholowych  w Gminie Prószków  i efektów jego  

       realizacji za 2021r.  



8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie za  

 2021r. 

9. Dyskusja i wolne wnioski. 

10. Zakończenie obrad.   

 

           Przewodniczący Rady Miejskiej  

                  w Prószkowie  

   /-/ 

                  Lucjan Dzumla 


