
Protokół nr 13/2020
z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej

Rady Miejskiej z dnia 22.01.2020r.

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 2020 rok ..

- W sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ..

-W sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg,

których zarządcą jest Gmina Praszka.



- W sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Praszka na rok

szkolny 2019/2020 na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży

i uczniów

- W sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce

- W sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Praszce Nr 203/XXVIII/2017

z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia

z opłat, jak również trybu ich pobierania

- W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu

interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie

Praszka oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego zespołu.

- w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

ścieków na terenie Gminy Praszka

- W sprawie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w

Praszce na 2020 rok.

Wnioski:

Na wniosek członków Komisji Budżetowo - Finansowej, Pan Burmistrz dokonał zmiany w

treści projektu uchwały, dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia

pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Praszka.

Proponowane zmiany dotyczą:

1. Wyjątek stanowią obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej, dla

których ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut

poziomy umieszczonego obiektu lub urządzenia (niezależnie od zajętego elementu

pasa drogowego). Proponowana stawka wynosiła 10, 00 zł za 1 m2, natomiast Komisja

zaproponowała podniesienie sławki do 20, 00 zł za 1 m2.



2. Wydzielone stanowisko postojowe w tym dla pojazdów użytkowanych przez

osoby niepełnosprawne,

Proponowana stawka wynosiła O, 30 zł za 1 m2 za jeden dzień parkingowy, natomiast

Komisja zaproponowała obniżenie stawki do O, 10 zł za 1 m2 za jeden dzień.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokolant Komisji Przewodnicząca


