
 Prószków, 12.12.2019 r. 

RO.0002.19.2019.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 20 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w hotelu „Arkas” w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 

12. 

 

Porządek  obrad sesji: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 106): 

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 107): 

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) zmiany przebiegu ulicy Brzozowej w miejscowości Górki (druk nr 122), 

4) przebiegu ulicy Stawowej w miejscowości Górki  (druk nr 123), 

5) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki (druk nr 124), 

6) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki (druk nr 125), 

7) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki (druk nr 126), 

8) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki (druk nr 127), 

9) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki (druk nr 128), 

10) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki (druk nr 129), 

11) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty (druk nr 130), 

12) udzielenia dotacji celowej dla Miasta Opola (druk nr 131), 

13) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami oraz 

podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na 

własny rachunek działalność dziennego opiekuna na terenie Gminy Prószków (druk nr 132). 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 

5. Dyskusja i wolne wnioski. 

6. Zakończenie obrad.   

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
             w Prószkowie  
                        /-/ 
             Lucjan Dzumla  
 


