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Protokół nr 9/2019
z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej

Rady Miejskiej z dnia 16.10.2019r.

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji:

1. Katarzyna Pawlak

2. Bogusław Łazik

3. Robert Zimnowoda

4. Andrzej Rychter

5. Arkadiusz Kościelny

6. Tadeusz Patyk

7. Edward Szaniec

Oraz Burmistrz Praszki Jarosław Tkaczyński

Posiedzenie Komisji Budżetowo - Finansowej otworzyła pani Katarzyna Pawlak

- przewodnicząca Komisji. K. Pawlak przywitała wszystkich zebranych i

stwierdziła, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Komisji, wobec czego

uznała, że posiedzenie Komisji jest prawomocne.

Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad, który otrzymali

wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o terminie obrad Komisji.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do proponowanego porządku obrad.

Po omówieniu i analizie wszystkich projektów uchwał, komisja przystąpiła do głosowania.

Komisja jednogłośnie opiniuje pozytywnie projekty uchwał

- W sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2019 rok.

- W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

-W sprawie odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy Praszka.



- W sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Gminy Praszka,

- W sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

ścieków na terenie Gminy Praszka,

- W sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie

dofinansowania budowy studni wierconych o poborze wód podziemnych w ilości

średniorocznie nieprzekraczającej 5m3 na dobę na potrzeby budynków mieszkalnych

na terenie Gminy Praszka,

- W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skotnicy,

- w sprawie uchylenia uchwały nr 69/X1I2019 z 12 września 2019 roku dotyczącej

udzielania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce ,

- W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy

Gminą Praszka a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów

Śląski realizacji zadania publicznego- zapewnienia uczniom niepełnosprawnym

bezpłatnego transportu i opieki podczas transportu,

- W sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Praszka pod nazwą Publiczny

Żłobek w Praszce i nadania jej statutu.

Sprawy różne:

Komisja zapoznała się z pismami:

OSP w Kowalach w sprawie zabezpieczenia w roku budżetowym 2020 kwoty 250 tys.

zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalach,

Sołtysa wsi Lachowskie sprawie remontu drogi, budowy oświetlenia ulicznego oraz

zakupu stołów i krzeseł do domu wiejskiego miejscowości Lachowskie,

Stowarzyszenia NOCEK w sprawie przebudowy drogi Kiczmachów w Kowalach,

Sołtysa wsi Gana w sprawie utwardzenie drogi prowadzącej na cmentarz w Ganie,

DUON Praszka w sprawie odsprzedaży udziałów Spółki Gminie Praszka



·. ..

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokolant Komisji Przewodnicząca


