
 Prószków, 21.06.2017 r. 

RO.0002.29.2017.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 2016 r., poz. 446 ze zm.) odbędzie się sesja Rady 

Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 czerwca 2017 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 XXVIII sesji. 
4. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej (druk nr 264), 
2) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie oraz restauratorskie przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Prószków (druk nr 265), 
3) przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków-Pomologia” wzdłuż 

drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki –Prószków Pomologia” (druk nr 266), 
4) uchylenia uchwały nr XXVI/201/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. 

dotyczącej ustalania stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów (druk nr 267), 
5) nadania nazwy drodze wewnętrznej (druk nr 268), 
6) zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017 (druk nr 269), 
7) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Boguszycach (druk nr 270), 
8) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (druk nr 

271). 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 272). 
6. Pismo z dnia 10 kwietnia 2017 r. radnego Lucjana Dzumla w sprawie wyrażenia zgody  

na przyjęcie przez gminę Prószków w nieodpłatną dzierżawę budynku starej szkoły w 
Chrząszczycach. 

7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami  
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków 
na rok 2016. 

8. Pismo z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia gminy Prószków do Związku Miast  
 Polskich.  
9. Decyzja znak: WI.7062.11.6.2016.MR z dnia 29 marca 2017 r. Wojewódzkiego Inspektora  
        Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie nałożenia na Gminę Prószków kary pieniężnej   
        oraz z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zawieszenia tej kary.   
10. Przyjęcie zbiorczej informacji o rozpatrzonych petycjach wniesionych do Rady Miejskiej 
 w Prószkowie w roku 2016.  
11. Prezentacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie na temat  
 pracy oczyszczalni ścieków w Prószkowie. 
12. Dyskusja i wolne wnioski.  
13. Zakończenie obrad.   

                                                                                                                                             Klaudia Lakwa  
               Przewodniczący Rady 


