Prószków, 14.06.2019 r.

RO.0002.11.2019.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 2018 r., poz. 994) odbędzie się sesja Rady
Miejskiej w Prószkowie w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 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. Raport o stanie gminy Prószków za rok 2018 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 wotum zaufania dla Burmistrza Prószkowa (druk nr 70).
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2018:
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018,
2) przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018,
3) przedstawienie uchwały nr 164/2019 z dnia 15.04.2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Prószków
za 2018 r.,
4) przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Prószków sporządzonego na dzień 31 grudnia
2018 r.,
5) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wydania
opinii o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2018 i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Prószkowa za rok 2018 zawartymi w Uchwale Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Prószkowie nr 1/2019 z dnia 30 maja 2018 r.,
6) przedstawienie uchwały nr 247/2019 r. z dnia 3 czerwca 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa za rok 2018,
7) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018.
5. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Prószków za 2018 rok (druk nr 71),
2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Prószków
za 2018 rok (druk nr 72),
3) rozpatrzenia petycji wniesionej przez Społeczny Komitet Mieszkańców Górek i Opola - dzielnica
Winów (druk nr 73),
4) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019 (druk nr 74),
5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk nr 75),
6) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Jaśkowicach (druk nr 76),
7) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji (druk nr 77).
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
7. Pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu:
- z dnia 23 maja 2019 r. dot. ustalenia liczby ławników sądowych na kadencję
2020 – 2023,
- z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na ławników Sądu
Okręgowego w Opolu.
8. Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 maja 2019 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu dot. przeprowadzonej kontroli kompleksowej gminy Prószków za rok

2017.
Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w roku 2018 petycjach, wniesionych do
Rady Miejskiej w Prószkowie, przedkładana zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018, poz. 870).
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.
9.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Prószkowie
/-/
Lucjan Dzumla

