
 

Prószków, 26.09.2014 r. 
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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 (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) odbędzie się 

sesja Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 6 października 2014 r. o godz. 9.00 w Ośrodku Kultury i 

Sportu w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 6.   

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu XLIII sesji. 
4. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Prószkowie (druk nr 395), 
2) nadania nazwy ulicy (druk nr 396), 
3) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, 

sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (druk nr 
397), 

4) zmiany uchwały nr XXIX/229/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 lutego 2005 
r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzew stanowiących szpaler po obu stronach 
drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza (druk nr 398), 

5) określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność 
gminy oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieoznaczony (druk nr 399), 

6) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia 
(druk nr 400), 

7) wyrażenia zgody na sprzedaż garażu (druk nr 401), 
8) zmiany uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu (druk nr 402), 
9) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 403), 
10) zmiany Uchwały nr XLI/330/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r. w 

sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr (404), 

11) zmian w budżecie gminy na rok 2014 (druk nr 405), 
12) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 406), 
13) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
414 w m. Prószków” (druk nr 407), 

14) zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk nr 408), 
15) zmiany uchwały w sprawie  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 
oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego (druk nr 409), 

16) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, 
psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i nauczyciela wspomagającego (druk nr 
410). 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 410 i nr 411). 
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się  
 wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego  
 gminnej instytucji kultury za I półrocze 2014 r.  
7. Uchwała nr 359/2014 z dnia 22 września 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej    

Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu  wykonania 
budżetu za I półrocze 2014 roku. 

8. Pismo Burmistrza Olesna z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przekazania  
uchwały nr XLVI/376/14 Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie poparcia działań 
mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w 
regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego. 

9. Dyskusja i wolne wnioski. 
10. Zakończenie obrad.   

 

Przewodniczący Rady 

                  /-/ 

     Klaudia Lakwa  

 


