
 Prószków, 23.05.2019 r. 
RO.0002.9.2019.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 31 maja 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Prószków przy ul. Opolskiej 11 w 

Prószkowie.    

 

Porządek  obrad sesji: 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie uchwał w sprawach: 
1) przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Prószków (druk nr 60) 
2) przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Prószków na rok 2019 i 2020 (druk nr 61), 
3) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach 

prowadzonych  (druk nr 62), 
4) zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (druk nr 63), 
5) zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019 (druk nr 64), 
6) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 65), 
7) udzielenia dotacji celowej dla Miasta Opola (druk nr 66), 
8) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (druk nr 67). 
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
5. Przedłożenie raportu o stanie gminy za rok 2018.  
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla gminy Prószków. 
7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 r. 
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwi ązywania problemów  
 alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Prószków i efektów jego  
 realizacji za 2018 r.    
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie za  
 2018 r. 
10. 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 2018 r.  
11. Pismo Starosty Opolskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. przekazujące petycję z dnia 7 marca  
 2019 r. Społecznego Komitetu Mieszkańców Górek i Opola – dzielnica Winów. 
12. Pismo z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zażalenia i odwołania od decyzji Zakładu  

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A 46-060 Prószków dot. 
warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej dla budynku jednorodzinnego 
zlokalizowanego na działce w Złotnikach. 

13. Pismo z dnia 20 maja 2019 r. właścicielki Ośrodka Turystyczno-Rehabilitacyjno-  
 Rekreacyjnego „Pod Borem” w Przysieczy w sprawie remontu nawierzchni ul.  
 Cegielnianej w Przysieczy.  
14. Dyskusja i wolne wnioski. 
15. Zakończenie obrad.   

 
    Przewodniczący Rady  
  Miejskiej w Prószkowie 
                     
         Lucjan Dzumla 


