
      Rada Miejska  

      w Prószkowie Prószków, 12.02.2015 r. 

RO.0002.4.2015.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 20 lutego 2015 r. o godz. 9.00 w Ośrodku Kultury i Sportu 

w Prószkowie przy ulicy Daszyńskiego 6.  

 

 
Tematem sesji będzie: 
 

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

1) zmiany Uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004 
r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków (druk nr 24), 

2) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków oraz określenia liczby 
punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (druk nr 25), 

3) opinii projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia 
aglomeracji „Krapkowice” na obszarze gmin: Krapkowice. Strzeleczki, Prószków, 
Gogolin i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Krapkowice” (druk nr 26), 

4) wyrażenia zgody na dzierżawę (druk nr 27), 
5) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (druk nr 28), 
6) dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Prószków do 

stanu faktycznego oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych (druk nr 29), 
7) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Prószkowie na rok 2015 (druk nr 

30), 
8) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt dla gminy Prószków w 2015 roku (druk nr 31), 
9) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku (druk nr 32), 
10) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku 
Górki – Chrząszczyce (druk nr 33), 

11) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015 (druk nr 34), 
12) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 35). 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 36). 
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach dla których organem prowadzącym jest 
gmina Prószków.  

7. Pismo Radcy Prawnego Katarzyny Makowskiej z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa dot. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie nr 



III/13/2014 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Prószków. 

8. Uchwała nr 660/2014 z dnia 22 stycznia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. 

9. Uchwała nr 665/2014 z dnia 22 stycznia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w 
uchwale budżetowej.    

10. Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 26 stycznia w sprawie skargi na uchwałę Rady 
Miejskiej w Prószkowie nr XLIV/348/2014 z dnia 6 października 2014 r.  

11. Dyskusja i wolne wnioski. 
12. Zakończenie obrad. 

 
 
 

       Przewodniczący Rady  
               /-/ 
    Klaudia Lakwa  

 

 


