Prószków, 15.05.2018 r.
RO.0002.39.2018.ORM
ZAWIADOMIENIE
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 2017 r., poz. 1875) odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Prószkowie
w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 10.00 w sali wiejskiej w Boguszycach przy ul. Opolskiej 21.

Porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2017:
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017,
2) przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017,
3) przedstawienie uchwały nr 153/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2017
r.,
4) przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Prószków sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r.,
5) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wydania opinii o
wykonaniu budżetu Gminy za rok 2017 i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Prószkowa za rok 2017 zawartymi w Uchwale Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie nr 1/2018
z dnia 14 maja 2018 r.,
6) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017.
5. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok
2017 (druk nr 395),
2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu gminy Prószków za 2017 rok
(druk nr 396),
3) zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych gminy Prószków (druk nr 397),
4) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Prószków w
celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (druk nr 398),
5) zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018 (druk nr 399),
6) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 400).
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 401).
7. Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych na
ostatniej sesji Rady Miejskiej (druk nr 402).
8. Uchwała nr 12/24/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z
dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXXVII/345/2018
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie
ogrzewania węglowego na proekologiczne.
9. 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 publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na
terenie Gminy Prószków na rok 2017.
10. Zaproszenie z dnia 7 maja 2018 r. do zawarcia umowy partnerstwa.
11. Dyskusja i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
Klaudia Lakwa

