
Protokół nr 33 /2021
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Rady Miejskiej z dnia 07 .04. 2021 r.

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji:

1. Andrzej Rychter- przewodniczący
2. Katarzyna Pawlak
3. Zofia Kokot
4. Grzegorz Jabłoński 
S.SławomirTrawiński 
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.

Komisją jednogłośnie opiniuje pozytywnie projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2021 rok,
- w sprav/ie zmian do budżetu Gminy Praszka na 2021 rok,

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Praszka,
- w sprawieaktuaiizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Praszka na lata 
2017-2023,

- w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Praszka,

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Praszki,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie sołtysa wsi Strojec,
- w sprawie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłaty za kOncesje na alkohol,
- w sprawie rozpatrzenia wniosku o wytyczenie drogi wewnętrznej gminnej o nr 199 
we wsi Skotnica oraz doprowadzenie jej do stanu używalności,

- w sprawie rozpatrzenie petycji dotyczącej budowy oświetlenia oraz wykonania 
nawierzchni asfaltowej na ulicy Dąbrowskiej w Praszce,

- w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu 
Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego,

- w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących opłat za odbiór odpadów komunalnych 
z terenu gminy Praszka,

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy 
Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 
rok 2021.



Sprawy różne:

Komisja zapoznała się z pismami, które wpłynęły do Biura Rady Miejskiej.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący KomisjiProtokolant Komisji
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