
Protokół nr 25/2020

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

Rady Miejskiej z dnia 22.09. 2020r.

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji:

1.Andrzej Rychter - przewodniczący
2.Katarzyna Pawlak
3.Zofia Kokot
4.Grzegorz Jabłoński
5.Sławomir Trawiński

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 zmian w budżecie Gminy Praszka na 2020 rok,

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu
Samopomocy,

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości
gruntowych z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w miejscowości Gana ,

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości
gruntowych z przeznaczeniem na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w
miejscowości Brzeziny,

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

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego
Gminy Praszka na 2021 rok,

- w sprawie petycji dotyczącej położenia asfaltu na ulicy Powstańców Śląskich w
Praszce,



- w sprawie petycji w sprawie utworzenia II grupy 7-godzinnej w Placówce Szkolno
Przedszkolnej w Strojcu,

Komisja pozytywnie opiniuje stanowisko w sprawie nieprzyjęcia oferty spółki DUON
DYSTRYBUCJA Spółka z 0.0. w Wysogotowie dotyczącej zakupu udziałów spółki
ENERGIA PRASZKA Sp. z 0.0. w Praszce.

Sprawy różne:

Komisja zapoznała się z :

- pismem firmy Energia Praszka - dotyczącym podatku od budynków i budowli,

- pismem w sprawie przycinki drzew w pasie drogowym na ul. Stanisławka w Strojcu.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokolant Komisji
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