
Protokół nr 12/2019
z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej

Rady Miejskiej z dnia 12.12.2019r.

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji:

1. Katarzyna Pawlak

2. Bogusław Łazik

3. Robert Zimnowoda

4. Andrzej Rychter

5. Tadeusz Patyk

6. Edward Szaniec

7. Arkadiusz Kościelny

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 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2020 rok,

- uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

- uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego



- w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora

finansów publicznych,

-w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka.

- W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Praszki w zakresie gospodarowania

odpadami komunalnymi oraz utrzymania pasa drogowego,

Komisja wysłuchała objaśnień Burmistrza i nie zajęła stanowiska do projektu uchwał:

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2019 rok.

Sprawy różne:

-Komisja wnioskuje, aby z nadwyżki budżetowej, kwotę 600 tys. zł przeznaczyć na drogi na

terenach wiejskich z podziałem, po 100 tys. zł na każdy wiejski okręg wyborczy.

-Komisja wnioskuje, aby z nadwyżki budżetowej wykonać projekt wodociągu w miejscowości

Przed mość ul. Leśna.

-Komisja wnioskuje, aby środki ( zwrot z funduszu Sołeckiego) przeznaczyć na

sfinansowanie projektu parku miejskiego, mieszczącego się w rejonie ul. Kolorowej w

Praszce

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokolant Komisji
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Przewodnicząca


