
Protokół nr 3412022
z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej 

Rady Miejskiej z dnia 09. 03. 2022 r.

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji:

1. Katarzyna Pawlak-przewodnicząca
2. Robert Zimnowoda
3. Bogusław Łazik
4. Andrzej Rychter
5. Tadeusz Patyk
6. EdwardSzaniec
7. Arkadiusz Kościelny

oraz burmistrz Jarosław Tkaczyński

Posiedzenie Komisji Budżetowo- Finansowej otworzyła przewodnicząca 
Katarzyna Pawlak i stwierdziła , że posiedzenie Komisji jest prawomocne.

Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad. Członkowie Komisji 
nie wnieśli uwag do proponowanego w porządku obrad.

Następnie omówiono 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 sprawiejzmian w budżecie Gminy Praszka na 2022 rok,
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
- w sprawie] ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika 

ochotniczej straży pożarnej,
- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2022,
- w sprawie[wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka działki 
nr 344/11 k.m. 1 obręb Miasto Praszka ,

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Praszce na lata 2022-2025,

- w sprawie petycji dotyczącej budowy oświetlenia ulicy Kolorowej przy działkach 
od nr 1 do 7 w Praszce,

- w sprawie petycji dotyczącej kwestii szkodliwości maseczek i rozporządzenia 
o konieczności zakrywania ust i nosa.

Sprawy różne:

Komisja zapoznała się z ;

- pismem LKS WILKI TADAR w sprawie możliwości sfinansowania i wyposażenia 
obiektu sportowego w przyłącza wody i energii elektrycznej,
-sprawozdaniem z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania



Przemocy w Rodzinie za 2021 rok,
- informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego z działalności 

Komisariatu Policji w Praszce za 2021 rok,
- pismem Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie zadania pod nazwą „ Modernizacja 

systemu ciepłowniczego w Praszce”,
- pismem Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie zwiększenia częstotliwości wywozu 

odpadów z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej,
- pismem w sprawie sprzeciwu wobec obniżenia wysokości subwencji oświatowej na 

edukację języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
- petycją w sprawie zmian programu ochrony powietrza .

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokolant Komisji Przewodniczący Komisji


