
Protokół nr 8 /2019
z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej

Rady Miejskiej z dnia 11.09.2019r.

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 zmiany wieloletniej prognozy finansowej

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2019 rok

- w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej Praszki z dnia



27 września 2018 roku. Nr 3141XXX1X/2018 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i

odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Praszka

- w sprawie preferencji dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie

gminy Praszka

-w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w

przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Praszka.

- w sprawie powołania Zespołu Opiniującego do spraw wyboru ławników.

- w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

Praszka.

Sprawy różne:

Komisja zapoznała się z pismami:

W sprawie aktualizacji zasad sprzedaży mieszkań komunalnych pozostających w

zasobie Miasta Praszki, w sprawie doprowadzenia sieci wodociągowej z przyłączem do

posesji lub dofinansowanie wykonania studni głębinowej,

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie udzielenia pomocy

finansowej w kwocie 8000 zł,

Sołtysa wsi Brzeziny oraz Rady Sołeckiej wsi Brzeziny w sprawie zabezpieczenia

środków na 2020 rok na wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w kierunku Żytniowa,

OSP Wygiełdów o dofinansowanie remontu strażnicy na pierwszy etap prac w kwocie 86

296, 26 na drugi etap, aktualnie brakuje 34000 zł.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokolant Komisji Przewodnicząca


