Przemyśl, dnia 9 października 2018 r.
KRM.0012.13.2018

Porządek posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej w Przemyślu
w dniu 15 października 2018 r. godz. 12.30 sala nr 19 (mała sala)
Porządek obrad komisji:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) proj. nr 168/2018 zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
dla Miasta Przemyśla w 2018 roku.
2) proj. nr 169/2018 zmieniający uchwałę nr 180/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia
26 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej
Przemyśl na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej
i ekologicznej.
3) proj. nr 172/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdy.
4) proj. nr 173/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i udział Gminy Miejskiej Przemyśl
do konkursu dla samorządów „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez
mieszkańców”.
5) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – proj. nr 178/2018; proj. nr 179/2018;
proj. nr 180/2018; proj. nr 181/2018; proj. nr 182/2018; proj. nr 183/2018; proj. nr 184/2018;
proj. nr 185/2018, 186/2018, 187/2018, 188/2018.
3. Odpowiedź na wniosek komisji: Pismo Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2.10.2018 r. znak:
GL.7125.39.2018.TN5 (w załączeniu).
4. Rozpatrzenie korespondencji:
- Pismo Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 12.09.2018 r. znak: MK.6725.5.2018.AF – informacja
o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w sprawie ustalenia jednorazowych opłat z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego za okres
1.1.2018 – 30.06.2018r. (przekazano w dn. 14.09.br.)
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.
Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
Tomasz Kulawik
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– Prezydent Miasta Przemyśla
– Zastępca Prezydenta Miasta
– Zastępca Prezydenta Miasta
– Skarbnik Miasta
– Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych
– Naczelnik Wydz. Ochrony Środowiska
– Naczelnik Wydz. Komunikacji Transportu i Dróg
– Kierownik Biura Informatycznego

Do wiadomości: Pan Dariusz Łapa

– Sekretarz Miasta Przemyśla

