
Protokół nr 22/2019

ze zdalnego posiedzenia Komisji Oświaty, ~ultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Rady Miejskiej z dnia 11.05. 2020r.

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji:

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

oraz
burmistrzJarosławTkaczyński

skarbnik Ilona Pondel

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 zapoznała sie :

- z oceną zasobów pomocy społecznej za 2019 r.

- ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 r.

Komisja jednogłośnie opiniuje pozytywnie projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2020 rok,

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

-w sprawie zmiany uchwały 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 dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu,

- w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach,

- w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości
gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 4 obrębu Przedmość jako działka nr 972/1 o powierzchni
0,0525 ha,

- wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod
drogę,

Komisja niejednogłośnie opiniuje projekty uchwał:

- w sprawie zatwierdzenia rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju
Gminy Praszka na lata 2015-2025 (4- za, 1- wstrzymujący się)



- w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie działań w zakresie zakazu przywożenia i składowania
odpadów organicznych oraz wstrzymania budowy kompostowni odpadów organicznych w
Przedmościu (4- za, 1- przeciw)

Sprawy różne:

Komisja zapoznała się z :

- pismem radnego Przedmościa w sprawie uwagi do protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej w Praszce,

- pismem mieszkańców Rozterku w sprawie strzelnicy w miejscowości Rozterk,

- zarządzeniem Burmistrza Praszki w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu
współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2019 rok,

- pismem Stowarzyszenia NOCEK

- pismem w sprawie odroczenia płatności podatku od nieruchomości i zwolnienia z płatności 2 raty.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokolant Komisji Przewodniczący Komisji


