
Protokół nr 14/2019

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Rady Miejskiej z dnia 13.11. 2019r.

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji:

1. Andrzej Rychter - przewodniczący
2. Katarzyna Pawlak
3. Zofia Kokot
4. Grzegorz Jabłoński
5. Sławomir Trawiński

oraz burmistrz Jarosław Tkaczyński

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej otworzył przewodniczący Andrzej
Rychter i stwierdził, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Komisji, wobec czego uznał, że posiedzenie
Komisji jest prawomocne.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do
proponowanego w porządku obrad.

~ Następnie burmistrz omówił poszczególne projekty uchwał zawartych w proponowanym porządku obrad
Komisji. Po omówieniu i analizie wszystkich projektów uchwał Komisja przystąpiła do głosowania.

Komisja jednogłośnie opiniuje pozytywnie projekty uchwał:

- w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat

oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Praszce ,

- w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce ,

- w sprawie przyjęcia do realizacji projektu" Kadra "Trójki" na międzynarodowym szlaku" w ramach Programu
Operacyjnego Wiedz Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego,

-w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka

- w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
uprawnionymi na rok 2020,

- w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2020 rok,

~ - w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2019 rok,

- w sprawie udzielenia Powiatowi Oleskiemu pomocy finansowej,

Sprawy różne:

Komisja zapoznała się z pismami:

- sprawie modernizacji dróg gminnych poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na :ulica Stawowa, ulica Szkolna,
ulica Polna- nawiezienie kamienia drogowego oraz oświetlenie ulic Ogrodowa+ Polna .ulica Tokary w kierunku
Żytniów,

- w sprawie drogi gminnej Skotnica Strojec,

- w sprawie wykonania nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej wsi Prosna do posesji nr 10 oraz 9, bieżące
naprawy drogi asfaltowej,

- w sprawie oświetlenia drogi we wsi Rozterk

- w sprawie modernizacji drogi dojazdowej do posesji położonych w miejscowości Aleksandrów.



Ponadto Komisja wnioskuje aby prognozowaną nadwyżkę z Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce w roku
2019 pozostawić na w/w programie na 2020 rok. Komisja proponuję aby pozyskaną kwotę w wysokości 10000 zł
przeznaczyć na szkolenie dzieci szkół podstawowych na terenie Gminy Praszka w zakresie udzielania pierwszej
pomocy.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokolant Komisji
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Przewodniczący Komisji


