Prószków, 18.06.2020 r.
RO.0002.24.2020.ORM
ZAWIADOMIENIE
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 2020 r. poz. 713) odbędzie się sesja Rady Miejskiej w
Prószkowie w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Publicznego Żłobka w Prószkowie
przy ul. Daszyńskiego 1G.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Raport o stanie gminy Prószków za rok 2019 i głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania
Burmistrzowi Prószkowa:
1) przedstawienie raportu o stanie gminy,
2) debata nad raportem o stanie gminy,
3) przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prószkowa wotum zaufania (druk nr 163).
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2019:
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019,
2) przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019,
3) przedstawienie uchwały nr 146/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Prószków za 2019 r.,
4) przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Prószków sporządzonego na dzień 31 grudnia
2019 r.,
5) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wydania
opinii o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2019 i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Prószkowa za rok 2019 zawartymi w Uchwale Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Prószkowie nr 1/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.,
6) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w
sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Prószkowa za rok 2019,
7) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019.
5. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Prószków za 2019 rok (druk nr 164),
2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Prószków
za 2019 rok (druk nr 165),
3) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Przysiecz (druk nr 166),
4) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Złotniki (druk nr 167),
5) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Prószków na rok szkolny 2020/2021 (druk nr
168),
6) zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020 (druk nr 169),
7) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków (druk nr 170).
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.
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