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RO.0002.39.2018.ORM                                                                                Projekt z dnia 23.05.2018 r.        

  

Protokół nr XXXIX/2018 

z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie 

odbytej w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 10.00 w 

w sali wiejskiej w Boguszycach 

przy ul. Opolskiej 21 

 

 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

 

Otwarcia sesji dokonała radna Klaudia Lakwa – Przewodnicz ca Rady Miejskiej w Prószkowie. Sesja 

była prawomocna. Zwołana została zgodnie z ustaw  o samorz dzie gminnym oraz statutem gminy i w 

chwili stwierdzenia prawomocno ci uczestniczyło w niej 13 radnych. Lista obecno ci radnych doł czona 

jest do protokołu. 

 

2. Przedstawienie porz dku obrad. 

 

Przewodnicz ca Rady poinformowała o wpłyni ciu wniosku Burmistrza w sprawie wprowadzenia 

autopoprawki do przedło onego porz dku obrad sesji dotycz cego 

 

 dodanie w punkcie 4 po podpunkcie 5) podpunktu 5a) dotycz cego Uchwały nr 230/2018 z dnia 22 

maja 2018 r. Składu Orzekaj cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o 

wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2017 r.  

 

Przewodnicz ca Rady poddała autopoprawk  pod głosowanie. 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie, jednogło nie 13 głosów „za” przyj ła 

przedstawion  autopoprawk  do przedło onego porz dku obrad sesji.    

 

Przewodnicz ca Rady odczytała porz dek obrad sesji o nast puj cej tre ci: 

 

4. Przyj cie protokołu XXXVIII sesji. 

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud etu Gminy Prószków za rok 2017: 

1) przedstawienie sprawozdania z wykonania bud etu za rok 2017, 

2) przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017, 

3) przedstawienie uchwały nr 153/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Składu Orzekaj cego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania 

bud etu Gminy Prószków za 2017 r., 

4) przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Prószków sporz dzonego na dzie  31 

grudnia 2017 r., 

5) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie 

wydania opinii o wykonaniu bud etu 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 bud etu za rok 2017.  

6. Przyj cie uchwał w sprawach: 
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1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud etu Gminy 

Prószków za rok 2017 (druk nr 395), 

2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania bud etu gminy 

Prószków za 2017 rok (druk nr 396),  

3) zasi gni cia opinii jednostek pomocniczych gminy Prószków (druk nr 397),  

4) przyj cia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie gminy 

Prószków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (druk nr 398),  

5) zmiany bud etu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018 (druk nr 399), 

6) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 400).  

7.  Sprawozdanie z działalno ci mi dzysesyjnej Burmistrza (druk nr 401). 

8.  Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych na 

      ostatniej sesji Rady Miejskiej (druk nr 402).  

9.  Uchwała nr 12/24/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z  

      dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia niewa no ci uchwały nr XXXVII/345/2018 

   Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie okre lenia zasad udzielania     

   dotacji celowej z bud etu gminy Prószków na zadania słu ce ochronie powietrza, polegaj ce  

   na trwałej zmianie ogrzewania w glowego na proekologiczne.    

10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Prószków z organizacjami         

       pozarz dowymi oraz podmiotami okre lonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia      

2003 r. o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, prowadz cymi działalno  na  

terenie Gminy Prószków na rok 2017. 

11. Zaproszenie z dnia 7 maja 2018 r. do zawarcia umowy partnerstwa.  

12. Dyskusja i wolne wnioski.  

13. Zako czenie obrad.   

 

Przewodnicz ca Rady poddała odczytany porz dek obrad pod głosowanie. 

Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyj ła porz dek obrad XXXIX sesji Rady 

Miejskiej, jednogło nie 13 głosów „za”. 

 

4. Przyj cie protokołu XXXVIII sesji.  

 

Rada Miejska w Prószkowie w wyniku jawnego głosowania przyj ła protokół z XXXVIII sesji Rady 

Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 27 kwietnia 2018 r. – jednogło nie 13 głosów „za”. 

 

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud etu Gminy Prószków za rok 2017: 

 

1) Przedstawienie sprawozdania z wykonania bud etu za rok 2017, 

 

Wprowadzenia do sprawozdania dokonała Dorota Staniów – Skarbnik Gminy.  

Nie było pyta  do sprawozdania.  

Nie wniesiono wniosków formalnych do sprawozdania. 

 

2) Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017, 

 

Wprowadzenia do sprawozdania dokonała Dorota Staniów – Skarbnik Gminy.  

Nie było pyta  do sprawozdania. 

Nie wniesiono wniosków formalnych do sprawozdania. 
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3) Przedstawienie uchwały nr 153/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Składu Orzekaj cego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z 

wykonania bud etu Gminy Prószków za 2017 r., 

 

Przewodnicz ca Rady odczytała przedło on  uchwał .  

Nie było pyta  do uchwały. 

Nie wniesiono wniosków formalnych do uchwały. 

 

4) Przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Prószków sporz dzonego na dzie  

31 grudnia 2017 r. 

 

Wprowadzenia do przedło onej informacji dokonała Katarzyna Szylar – Kierownik Referatu 

Gospodarki Urz du Miejskiego w Prószkowie. 

Nie było pyta  do przedło onej informacji. 

Nie wniesiono wniosków formalnych do informacji. 

 

5) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie w 

sprawie wydania opinii o wykonaniu bud etu Gminy za 2017 r. 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. 

 

Przewodnicz ca Rady poprosiła o przedstawienie stanowiska - Przewodnicz cego Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie – radnego Lucjana Dzumla.  

Nie było pyta  do przedło onego stanowiska Komisji Rewizyjnej. 

Nie wniesiono wniosków formalnych do przedło onego stanowiska Komisji Rewizyjnej.  

 

5a) Przedstawienie uchwały nr 230/2018 z dnia 22 maja 2018 r. Składu Orzekaj cego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 

w sprawie absolutorium za 2017 rok.   

 

Przewodnicz ca Rady odczytała przedło on  uchwał .  

Nie było pyta  do uchwały. 

Nie wniesiono wniosków formalnych do uchwały. 

 

6) Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania bud etu za rok 2017.  

 

Nie było dyskusji nad sprawozdaniem. 

 

5. Przyj cie uchwał w sprawach:  

 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud etu 

Gminy Prószków za 2017 rok, 

 

Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 

Prószkowa na druku nr 395.  

 

Nie było pyta  do  projektu uchwały. 

 

Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 

 

Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 
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Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały.  

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” 

podj ła  

 

Uchwał  nr XXXIX/358/2018 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

bud etu Gminy Prószków za 2017 rok. 
 

Uchwał  zał cza si  do protokołu. 

 

2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania bud etu Gminy 

Prószków za 2017 rok, 

 

Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 

Prószkowa na druku nr 396.  

 

Nie było pyta  do  projektu uchwały. 

 

Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 

 

Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 

 

Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały.  

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” 

podj ła  

 

Uchwał  nr XXXIX/359/2018 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania 

bud etu Gminy Prószków za 2017 rok. 
 

Uchwał  zał cza si  do protokołu. 

 

Burmistrz Ró a Malik podzi kowała za udzielenie absolutorium.  

 

3) zasi gni cia opinii jednostek pomocniczych gminy Prószków, 

 

Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 

Prószkowa na druku nr 397.  

 

Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Edyta Gogol – Fuhl – Kierownik Referatu 

Organizacyjnego Urz du Miejskiego w Prószkowie.  

 

Nie było pyta  do  projektu uchwały. 

 

Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 

 

Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 

 

Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały.  
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W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” 

podj ła  

 

Uchwał  nr XXXIX/360/2018 

  w sprawie zasi gni cia opinii jednostek pomocniczych gminy Prószków. 
 

Uchwał  zał cza si  do protokołu. 

 

4) przyj cia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie 

gminy Prószków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, 

 

Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 

Prószkowa na druku nr 398.  

 

Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Alina Kuchczy ska – inspektor ds. ochrony 

rodowiska w Urz dzie Miejskim w Prószkowie.  

 

Nie było pyta  do  projektu uchwały. 

 

Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 

 

Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 

 

Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały.  

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” 

podj ła  

 

Uchwał  nr XXXIX/361/2018 

w sprawie przyj cia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

cieków na terenie gminy Prószków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu. 
 

Uchwał  zał cza si  do protokołu. 

 

5) zmiany bud etu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018, 

 

Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 

Prószkowa na druku nr 399.  

 

Przewodnicz ca Rady poinformowała o wpłyni ciu wniosku Burmistrza w sprawie 

wprowadzenia autopoprawki do przedło onego na druku nr 399 projektu uchwały, 

wprowadzaj cego nast puj ce zmiany: 

 

W § 1 dodaje si  pkt. 3 w brzmieniu: 

§ 4 otrzymuje brzmienie : 

”Ustala si  kwot  deficytu bud etowego w wysoko ci 4.915.473,00 zł, który zostanie pokryty  

z przychodów uzyskanych z : 

1) kredytów w wysoko ci 1.000.000,00 zł; 

2) nadwy ki z lat ubiegłych w wysoko ci 3.915.473,00 zł.” 

 

Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Skarbnik Gminy – Dorota Staniów.  
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Nie było pyta  do  projektu uchwały. 

 

Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 

 

Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 

 

Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały.  

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” 

podj ła  

 

Uchwał  nr XXXIX/362/2018 

  w sprawie zmiany bud etu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018. 
 

Uchwał  zał cza si  do protokołu. 
 

6) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

 

Projekt uchwały został przedło ony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 

Prószkowa na druku nr 400.  

 

Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Skarbnik Gminy – Dorota Staniów.  

 

Nie było pyta  do  projektu uchwały. 

 

Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 

 

Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały. 

 

Przewodnicz ca Rady odczytała projekt uchwały.  

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogło nie 13 głosów „za” 

podj ła  

 

Uchwał  nr XXXIX/363/2018 

             w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
 

Uchwał  zał cza si  do protokołu. 
 

7. Sprawozdanie z działalno ci mi dzysesyjnej Burmistrza. 

 

Sprawozdanie zostało przedło one Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza 

Prószkowa na druku nr 401. 

 

Nie było pyta  do sprawozdania.  

 

8. Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych na 

ostatniej sesji Rady Miejskiej. 
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Informacja została przedło ona Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa 

na druku nr 402.  

Nie było pyta  do Informacji. 

 

9.  Uchwała nr 12/24/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 

kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia niewa no ci uchwały nr XXXVII/345/201 Rady 

Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie okre lenia zasad udzielania 

dotacji celowej z bud etu gminy Prószków na zadania słu ce ochronie powietrza, 

polegaj ce na trwałej zmianie ogrzewania w glowego na proekologiczne. 

 

Nie było pyta  do Uchwały.  

 

10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Prószków z organizacjami        

pozarz dowymi oraz podmiotami okre lonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  

2003 r. o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, prowadz cymi działalno  

na terenie Gminy Prószków na rok 2017. 

 

Nie było pyta  do Sprawozdania.  

 

11.Zaproszenie z dnia 7 maja 2018 r. do zawarcia umowy partnerstwa.  

 

Nie było pyta  do Zaproszenia. 

 

12. Dyskusja i wolne wnioski.  

 

Nie przeprowadzono dyskusji i nie zgłoszono wniosków.  

 

13. Zako czenie obrad.   

 

Przewodnicz ca Rady zamkn ła obrady sesji o godz. 11.00 słowami: „zamykam obrady sesji 

Rady Miejskiej w Prószkowie”. 

 

Na tym protokół zako czono.  

 

 

Protokołował:                         Przewodnicz cy Rady 

   

 

Adam Wrze niewski       Klaudia Lakwa 

 

      

 


