
Protokół nr 16/2020
z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej

Rady Miejskiej z dnia 24.06.2020r.

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji:

1. Katarzyna Pawlak

2. Bogusław Łazik

3. Robert Zimnowoda

4. Andrzej Rychter

5. Arkadiusz Kościelny

6. Tadeusz Patyk

7. 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 obecni są wszyscy członkowie 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:

- w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie

gminy.

Komisja jednogłośnie akceptuje

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania

budżetu gminy za 2019 rok,

Komisja jednogłośnie akceptuje



- w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za

2019 rok,

Komisja jednogłośnie akceptuje

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

Komisja jednogłośnie akceptuje

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

Komisja jednogłośnie akceptuje

Sprawy różne:

Komisja zapoznała się z :

- pismem firmy DUKATEX - wniosek o zwolnienie z podatku od środków transportu.

- pismem grupy Radnych Rady Miejskiej w Praszce w sprawie odwołania do SKO.

- pismem RIO nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2019 r.

- petycją w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Wnioski:

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 pełnym

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.

- Pismem, dotyczącym zakupu działki w miejscowości Rozterk.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokolant Komisji Przewodnicząca


