Protokół Nr 54/2014
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Gminnych
Rady Miejskiej w Policach
w dniu 20 stycznia 2014 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Gminnych
Rady Miejskiej w dniu 30.12.2013 r.
4. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Policach na sesję
w dniu 21 stycznia 2014 r.
5. Zapoznanie się z korespondencją
skierowaną do Komisji Budżetu
i Finansów Gminnych.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1.
Przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie. Stwierdzono quorum na podstawie
listy obecności.
Ad. 2.
Do przedstawionego przez przewodniczącą komisji porządku obrad nie wniesiono
uwag.
Ad. 3.
Członkowie komisji przyjęli protokół z posiedzenia komisji w dniu 19.09.2013 r.
czterema głosami za przy jednym głosie wstrzymującym.
Ad. 4.
Członkowie komisji zapoznali się z następującymi projektami uchwał:
- w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego,
- w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020,

-

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
- w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
Nie wniesiono uwag do powyższych projektów uchwał.
Ad. 5.
Członkowie komisji zapoznali się z korespondencją skierowaną do komisji:
1) pismem Burmistrza Polic w sprawie budżetu obywatelskiego,
2) pismem Burmistrza Polic w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej
w sprawie powierzenia spółce Trans-Net S.A. z siedzibą w Policach zadania
własnego Gminy Police z zakresu gospodarki nieruchomościami należącymi
do Gminy oraz udzielenie Spółce Trans-Net pomocy de minimis na świadczenie
usługi w ogólnym interesie gospodarczym.
Ad. 6.
Ustalono, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 12.02.2014 r.
o godz. 13.30.
Ad. 7.
Przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.
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