
Protokół nr 24/2020

ze zdalnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy
Społecznej

Rady Miejskiej z dnia 12.08.2020r.

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji:

1.Andrzej Rychter - przewodniczący

2. Katarzyna Pawlak

3.Zofia Kokot

4.Grzegorz Jabłoński

oraz

burmistrzJarosławTkaczyński

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 jednogłośnie opiniuje pozytywnie projekty uchwał:

- W sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Super Szkoły - Super Uczniowie w
gminie Praszka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Opolskiego na lata 2014-2020.

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

- W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu.



- W sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia NOCEK Na Rzecz

Praworządności I Ochrony Środowiska w Kowalach o wszczęcie postępowania

wyjaśniającego w sprawie wystąpienia szkody w środowisku spowodowanej

nielegalnym wywozem komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków

Praszka i innych na tereny gruntów rolnych.

- W sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę przepisów prawa miejscowego w sprawie

dofinansowania rodziców dzieci z Gminy Praszka w zakresie edukacji w związku z

ograniczeniami wynikającymi z pandemii panującej w Polsce oraz petycji o

utworzenie w Gminie Praszka miejsc, w których można zostawiać odzież, obuwie i

żywność dla potrzebujących.

- W sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2020 rok.

Komisja nie zajęła stanowiska:

.: W sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na rok

2021.

Sprawy różne

Komisja zapoznała się z:

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach, w związku z problemem

przeciekającego dachu nad częścią garażową budynku, zwraca się z prośbą o
zapoznanie się z problemem i pomoc w jego rychłym rozwiązaniu. Prośbę swą

motywują brakiem środków aby we własnym zakresie uporać się z borykającym
problemem.

Komisja zapoznała się z wnioskiem Stowarzyszenia "NOCEK" , mającego

swoją siedzibę w Kowalach, o udostępnienie protokołu pokontrolnego z badania

gruntów działek, umiejscowionych w arkuszu mapy 3, obrębu Przedmość i innych
objętych badaniem przeprowadzonym w dniu 12 marca 2020 roku.

Komisja zapoznała się z pismem, dotyczącego skargi na działanie Rady

Miejskiej w Praszce, do Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka,

Protokolant Komisji Przewodniczący Komisji

~, 'I~~.t-- 


