
 Prószków, 13.12.2018 r. 
RO.0002.3.2018.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 2018 r., poz. 994) odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Prószkowie 

w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 11.30 w restauracji „Antek” w Źlinicach przy ul. Krapkowickiej 19.    

 

Porządek  obrad sesji: 
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie uchwał w sprawach: 
1) Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 25): 

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, 

b) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

2) uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019 (druk nr 26): 
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały budżetowej, 
c) odczytanie opinii i wniosków komisji rady przez jej przewodniczących lub zastępców, 
d) ustosunkowanie się Burmistrza do wniosków i opinii komisji, 
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 
f) podjęcie uchwały budżetowej. 

3) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prószków, liczbę  punktów możliwych 
do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów (druk nr 27), 

4) wyznaczenia przedstawicieli gminy Prószków do Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO” (druk nr 28), 

5) zmiany Uchwały nr XXXVIII/357/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 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 (druk nr 29), 

6) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych (druk nr 30), 

7) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2019 – 2024 (druk 
nr 31), 

8) nadania nazwy drodze wewnętrznej (druk nr 32), 

9) zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018 (druk nr 33).   
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
5. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej. 
6. Pismo z dnia 19 listopada 2018 r. Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Opolu w sprawie 
        analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Prószkowie. 
7. Dyskusja i wolne wnioski.7 
8. Zakończenie obrad.   

 
 
 

    Przewodniczący Rady  
  Miejskiej w Prószkowie 
                     
         Lucjan Dzumla 


