
 Prószków, 21.11.2019 r. 

RO.0002.17.2019.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) odbędzie się sesja Rady Miejskiej w 

Prószkowie w dniu 29 listopada 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Prószków w 

Prószkowie przy ul. Opolskiej 47.    

 

Porządek  obrad sesji: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Prószków (druk nr 106),   

2) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela 

nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (druk nr 107), 

3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej 

opłaty (druk nr 108), 

4) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości (druk nr 109), 

5) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Prószków w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich 

świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (druk nr 110), 

6) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Prószków (druk nr 109), 

7) uchwalenia 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 na rok 2020 (druk nr 110), 

8) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 

użytkowego (druk nr 111), 

9) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, 

finansowej  i organizacyjnej jednostek  organizacyjnych Gminy Prószków (druk nr 112), 

10) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 (druk nr 

113), 

11) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania (druk nr 114), 

12) ustalenia  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób 

bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (druk nr 115), 

13) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019 (druk nr 116), 

14) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków (druk nr 117), 



15) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji (druk nr 118). 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 

5. Pismo z dnia 28.10.2019 r. Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Opolu wraz z pismem z  

 dnia 29.10.2019 r. Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Opolu w sprawie przeprowadzonej  

 analizy oświadczeń majątkowych.  

6. Dyskusja i wolne wnioski. 

7. Zakończenie obrad.   

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

             w Prószkowie  

                        /-/ 

             Lucjan Dzumla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


