
 Prószków, 22.09.2022 r. 

RO.0002.48.2022.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 ze zm.) odbędzie się sesja Rady 

Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 września 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) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach 

prowadzonych przez gminę Prószków (druk nr 340), 

2) zmiany przebiegu ulicy Osiedle I w miejscowości Zimnice Małe (druk nr 341), 

3) zmiany przebiegu ulicy Osiedle II w miejscowości Zimnice Małe (druk nr 342), 

4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (druk nr 343), 

5) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie (dla 

części ulicy Opolskiej) (druk nr 344), 

6) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (druk nr 

345), 

7) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład 

aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji 

Opole oraz ich aktualizacji w przypadku wystąpienia takiej konieczności w wyniku 

przeprowadzonego przeglądu (druk nr 346), 

8) pomnika przyrody – alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 

Opole – Lubrza (druk nr 347), 

9) określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny 

sprzedaży (druk nr 348), 

10) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (druk nr 349), 

11) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (druk nr 350), 

12) zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z 

dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(druk nr 351), 

13) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

części nieruchomości gruntowej (druk nr 352) 

14) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Krapkowice w sprawie zasad finansowania 

opieki zapewniającej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Prószków w żłobkach znajdujących 

się na terenie Gminy Krapkowice (druk nr 353), 

15) udzielenia w 2022 r. dotacji celowej dla Gminy Krapkowice (druk nr 354). 

16) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022 (druk nr 355), 

17) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków (druk nr 356), 

18) zmiany Uchwały Nr XXVI/179/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego w części finansowanej  z linii  Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciąganego przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w  Prószkowie. 



4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.  

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się wieloletniej  

 prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji  

 kultury za I półrocze 2022 roku. 

6. Dyskusja i wolne wnioski. 

7. Zakończenie obrad.   

 

 

           Przewodniczący Rady Miejskiej  

                  w Prószkowie  

   /-/ 

                  Lucjan Dzumla 


