
Protokół nr 22/2020
z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej

Rady Miejskiej z dnia 22.12.2020r.

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji:

1. Katarzyna Pawlak

2. Bogusław Łazik

3. Robert Zimnowoda
4. Andrzej Rychter

5. Tadeusz Patyk

6. Edward Szaniec

oraz burmistrz Jarosław Tkaczyński

Posiedzenie Komisji Budżetowo - Finansowej otworzyła pani Katarzyna Pawlak

Przewodnicząca Komisji. K. Pawlak przywitała wszystkich zebranych i stwierdziła, że na

posiedzeniu obecna była większość członków 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 opiniuje projekty uchwał.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej

Komisjajednogłośnie akceptuje

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2020 rok

- Komisjajednogłośnie akceptuje

- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Komisjajednogłośnie akceptuje



- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2021 rok.

Komisjajednogłośnie akceptuje

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego.

Komisjajednogłośnie akceptuje

- Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu

długoterminowego.

Komisja jednogłośnie akceptuje

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w
celu wyznaczenia aglomeracji Praszka oraz upoważnienia Burmistrza Praszki do

zawarcia niniejszego porozumienia.

- Komisjajednogłośnie akceptuje

Sprawy różne

Komisja Budżetowo-Finansowa po otrzymaniu i zapoznaniu sie z wnioskami
wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Praszce, określa łączne ostateczne stanowisko
wszystkich komisji, które zgłosiły następujące wnioski:

Wnioski niewpływające na obecny plan dochodów i wydatków - realizacja w ramach
zaplanowanych środków budżetowych lub z nadwyżki budżetowej, jeżeli będzie taka
możliwość.

• Przesunąć z działu 900 kwotę 80 tys. zł przeznaczoną na wykonanie
dokumentacji i budowę oświetlenia na ul. Dąbrowskiej w Praszce do działu 600.

• Przesunąć w dziale 900 , przeznaczoną na utworzenie parku rekreacyjno
sportowego przy ul. Kolorowej w Praszce kwotę 40 tys. zł na wykonanie projektu
wodociągu przy ul. Leśnej w Przedmościu

• W przypadku wygenerowania nadwyżki budżetowej, kwotę 600 tys. zł
przeznaczyć na remont dróg wiejskich.

Wniosek zgłasza Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.



• W przypadku wygenerowania nadwyżki budżetowej, przeznaczyć kwotę 100
tys. zł na dofinansowanie projektu "Czyste powietrze" w zakresie wykonania
przyłącza gazowego, wymiany pieca CO na gazowy lub pompę ciepła.

Wniosek zgłasza Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokolant Komisji Przewodnicząca
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