
Protokół nr 21/2020

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

Rady Miejskiej z dnia 10.03. 2020r.

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji:

1.Andrzej Rychter - przewodniczący
2. Katarzyna Pawlak
3.Zofia Kokot
4.Grzegorz Jabłoński
5.Sławomir Trawiński
Oraz z-ca burmistrza Pani Danuta Janikowska

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 omówiono 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 rozpatrzenia petycji o obniżenie opłaty stałej za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w
Praszce.

- zmieniającej uchwałę 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 Wygiełdowie

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

- w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku
celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia
z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - usługi, pomoc rzeczową, posiłki,
zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.

- w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i
mieszkaniach chronionych.

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2020.

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 2018 - 2022.

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

- w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w
Gminie Praszka miejsca bezpłatnego parkowania oraz petycji o poparcie w formie uchwały



skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa
na Króla Polski.

Komisja niejednogłośnie stosunkiem głosów 3 za i 2 wstrzymujących się opiniuje projekt
uchwały :

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka a 2020 rok.

Sprawy różne:

Komisja zapoznała się z :

- pismem rodziców podopiecznych Publicznego Żłobka w Praszce z prośbą o obniżenie kosztów
czesnego,

- wnioskiem o postawienie lustra drogowego w miejscowości Prosna,

- wnioskiem sołtysa wsi Prosna dotyczącego sprzeciwu budowy farmy fotowoltaicznej,

- petycją mieszkańców wsi Przedmość dotyczącą zakazu przywożenia i składowania osadów
odpadów na działkach w okolicach budowy kompostowni oraz wstrzymania budowy kompostowni

- pismem Stowarzyszenia Uroczysko w Strojcu dotyczącego zatrudnienia na pelnym etacie instruktora
w świetlicy w Strojcu,

-pismem Rady Rodziców PSP nr 2 w Praszce dotyczącego remontu nawierzchni drogi dojazdowej do
szkoły oraz zamontowania barier ochronnych na ścieżce rowerowej na wysokości wyjścia ze szkoły

- pisma dotyczącego zakupu działki w miejscowości Rozterk.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji


