
 Prószków, 19.09.2019 r. 

RO.0002.14.2019.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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) odbędzie się sesja 

Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 27 września 2019 r. o godz. 8.00 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) zmiany Uchwały nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie 

przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków (druk nr 89),  

2) zmiany uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 

budżetowy 2019 (druk nr 90), 

3) powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych (druk 

nr 91), 

4) utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Prószków pod nazwą Publiczny Żłobek w Prószkowie i 

nadania jej statutu (druk nr 92), 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy Prószków (druk nr 92), 

6) ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat 

oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Prószkowie (druk nr 93), 

7) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

gminy Prószków za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanym 

przez Państwową Straż Pożarną lub gminę (druk nr 94), 

8) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019 (druk nr 95), 

9) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków (druk nr 96), 

10) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Chrząszczycach (druk nr 97). 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się  

 wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej  

 instytucji kultury za I półrocze 2019 r.  

6. Uchwała nr 362/2019 z dnia 12 września 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby  

 Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I  

 półrocze 2019 r.   

7. Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 11.09.2019 r. w sprawie przekazania do WSA w 

 Opolu skargi na uchwałę nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 czerwca 

 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu 

 Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019 oraz określenia wymagań, jakie powinien 

 spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019. 

8. Dyskusja i wolne wnioski. 

9. Zakończenie obrad.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Prószkowie 

/-/ 

                                                                                                          Lucjan Dzumla  

 


