
 Prószków, 23.03.2016 r. 

RO.0002.17.2014.2016.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 2013 r., poz. 594  z późn. zm.) odbędzie się sesja 

Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 marca 2016 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 XVI sesji. 
4. Przyjęcie uchwał w sprawach: 
1)  ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Prószków (druk nr 136),  
2)  wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego (druk nr 137), 
3)  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku (druk nr 138), 
4)  zmiany Uchwały nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 r. w 

sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (druk nr 
139), 

5)  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (druk nr 
140), 

6)   przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia   
zasiłków wyrównawczych (druk nr 141). 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 142). 
6. Pismo z dnia 15 marca 2016 r. w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w  
 postaci zaprzestania odbierania odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości.  
7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 r. 
8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie za  
 2015 rok.  
9. Uchwała nr XIV/186/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 r. w  
 sprawie: przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach do Pani Beaty Szydło Prezesa  
 Rady Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej w sprawie  
 utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w  
 systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach”. 
10. Uchwała nr XIX/135/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie  
 poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa  
 Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w  
 Łambinowicach – Opolu”. 
11. Dyskusja i wolne wnioski. 
12. Zakończenie obrad.   

 
Przewodniczący Rady 
             /-/ 
    Klaudia Lakwa  

  


