
Rada Miejska  

w Prószkowie Prószków, 09.09.2015 r. 

RO.0002.10.2015.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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.) 

odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 17 września 2015 r. o godz. 9.00 w Ośrodku 

Kultury i Sportu w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 6.  

 
Tematem sesji będzie: 
 

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

1) wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. (druk nr 70): 
a. przedstawienie opinii Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do 

sądów powszechnych, 
b. powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów, 
c. przeprowadzenie głosowania tajnego, 
d. odczytanie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, 
e. przyjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 do 2019 r., 

2) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 71), 

3) nadania nazwy ulicy (druk nr 72), 
4) wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych (druk nr 73), 
5) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (druk nr 74), 
6) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, 

gmina Prószków (druk nr 75), 
7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Winów 

(druk nr 76), 
8) przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2019 – 2022 w 

sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2015-
2018 z perspektywą na lata 2019-2022  (druk nr 77), 

9) przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków (druk nr 78), 
10) wyrażenia sprzeciwu wobec projektu ustawy Prawo Wodne (druk nr 79), 
11) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015 (druk nr 80), 
12) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 81), 
13) zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk nr 82). 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 83). 
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się  
        wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej   
        instytucji kultury za I półrocze 2015 r. 
7. Pismo Burmistrza Prószkowa z dnia 8 września 2015 r. w sprawie złożenia wyjaśnień dot.  
       działalności ZGKiM sp. z o.o. w Prószkowie.   
8. Dyskusja i wolne wnioski. 
9. Zakończenie obrad.   

 
Przewodniczący Rady  
               /-/ 
     Klaudia Lakwa   


