
 

Prószków, 10.12.2014 r. 

RO.0002.3.2014.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 (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) odbędzie się 

sesja Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 18 grudnia 2014 r. o godz. 10.30 w hotelu „Arkas” w 

Prószkowie przy ulicy Daszyńskiego 12.  

 

Tematem sesji będzie: 
 

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.  
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu II sesji. 
4. Przyjęcie uchwał w sprawach: 
1) Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 11): 

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

b) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
2) uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015 (druk nr 12): 

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały budżetowej, 
c) odczytanie opinii i wniosków komisji rady przez jej przewodniczących lub zastępców, 
d) ustosunkowanie się Burmistrza do wniosków i opinii komisji, 
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 
f) podjęcie uchwały budżetowej. 

   3)   studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy   
         Prószków (druk nr 13), 
   4)   zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego  
         powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich  
         utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadania ścieków komunalnych (druk  
         nr 14), 
   5)   zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.  
         “Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego  
         Pomoc techniczna na lata 2007-2013 (druk nr 15), 
   6)   wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego (druk nr 16), 
   7)   wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty (druk nr 17), 
   8)  nadania nazwy ulicy (druk nr 18). 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 19). 
6. Pismo z dnia 28 listopada 2014 r. Rady Gminy Chrząstowice w sprawie przyjęcia apelu do 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy obwodnicy wsi Lędziny i Dębska Kuźnia.      
7. Dyskusja i wolne wnioski. 
8. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady  
                  /-/ 
      Klaudia Lakwa  

 


