
Protokół nr 19/2020
z posiedzenia Komisji Budżetowo- Finansowej

Rady Miejskiej z dnia 26 .10. 2020 r.

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji:

1. Katarzyna Pawlak - przewodnicząca
2. Bogusław Łazik
3. Robert Zimnowoda
4. Edward Szaniec
5. Andrzej Rychter
6. Tadeusz Patyk

Posiedzenie Komisji Budżetowo- Finansowej otworzyła przewodnicząca
Katarzyna Pawlak i stwierdziła, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie
Komisji, wobec czego uznała, że posiedzenie Komisji jest prawomocne.

Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad. Członkowie Komisji
nie wnieśli uwag do proponowanego w 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 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 22 obrębu
ewidencyjnego Miasto Praszka jako działka nr 263/29 o powierzchni 0,0135 ha,

- w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej montażu oświetlenia przy ul. Powstańców
Śląskich w Praszce ,

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy
Gminą Praszka a Gminą Panki w przedmiocie przyjęcia do realizacji przez Gminę
Praszka zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego objęcia
mieszkańców Gminy Panki, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami
świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie,

- w sprawie zmiany do budżetu Gminy Praszka na 2020 rok,

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów przez Gminę Praszka w kapitale
zakładowym Spółki Energia Praszka Sp. z 0.0, 

- w sprawie zaciągnięcia zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego,

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.



Sprawy różne:

Komisja zapoznała się z :

- pismem firmy KALBOT Kaliskie Biuro Obsługi Transportu w sprawie umorzenia
podatku od środków transportu,

- pismem firmy DUKATEX w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportu,

-pismem firmy KALIA w sprawie założenie płytek w Domu Pogrzebowym,

- pismem mieszkańców Aleksandrowa w sprawie modernizacji drogi oraz montażu
oświetlenia

- pismem w sprawie montażu oświetlenia przy ul. Powstańców Śląskich

- pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokolant Komisji Przewodniczący Komisji
~~
(-dl"'\ lo \\ ~ , \ ~ ~\\)J).Jt


