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PROTOKÓŁ  Nr III/2014 

sesji Rady Miejskiej w Praszce 

odbytej w dniu 29 grudnia 2014 roku 

w godz. 10
00

 - 14
10

 

                                                                         

                                                                         Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik 

                                                                         - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

Radnych obecnych wg listy obecności 15 / lista obecności w załączeniu /. 

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

 

1.   Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 

2.   Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza Praszki  

3.   Pan Krzysztof Pietrzyński –  Sekretarz 

4.   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik 

5.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 

6.   Pan Leszek Korzeniowski – Poseł na Sejm RP 

7.   Sołtysi  13 osób/ wg listy obecności/ 

8.   Media: Radio Ziemi Wieluńskiej 

 

  

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1 

             Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę  

„ Otwieram III sesję Rady Miejskiej w Praszce”. Przywitał obecnych radnych na III/2014 sesji Rady 

Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 15 radnych,  zatem obrady są prawomocne. 

            Powitał również gości zaproszonych: Pana Leszka Korzeniowskiego – Posła na Sejm RP, 

sołtysów, burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego oraz  przedstawiciela mediów lokalnych 

Radio Ziemi Wieluńskiej. 

 

Ad 2. 

         Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad: 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.    Ustalenie porządku obrad. 

3.    Przyjęcie protokołów z  I/2014 i  II/2014 sesji .  

4.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5.    Informacja Burmistrza Praszki . 
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6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

7.    Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2014 rok.   

8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

9.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na  2015 rok. 

10.   Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Praszki.   

11.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów dla 

        Burmistrza Praszki. 

12.   Podjęcie uchwały w sprawie  przejęcia od Powiatu Oleskiego zadania pn. „ Zarządzanie 

       drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane 

       w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Praszka”. 

13.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej  

        w Praszce na 2015 rok. 

  14.   Zapytania i wolne wnioski 

  15.   Sprawy różne. 

  16.   Zakończenie obrad. 

 

     Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad  wniósł do porządku obrad dodatkowy punkt jako 

punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w 

Praszce. Wyjaśnił, że przy podejmowaniu na poprzedniej sesji uchwały w sprawie składu osobowego 

Komisji Stałych Rady nastąpiło niedopatrzenie, Pan Sławomir Trawiński jako Wiceprzewodniczący 

Rady nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej, jak było w uchwale. Pan Sławomir Trawiński 

zadeklarował pracę w Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

Przygotowany został projekt uchwały uwzględniający te zmiany i przedstawiony do rozpatrzenia na 

dzisiejszej sesji. Następne punkty porządku obrad będą mieć kolejne numery. 

     Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wniósł uzupełnienie do projektu uchwały w sprawie 

zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok  dot. zwiększenia środków w dziale 758 i zmniejszenia 

środków w dziale 801 / dot. zwrotu subwencji po kontroli oświatowej/. 

 Przewodniczący obrad zapytał Radnych, czy mają uwagi lub inne propozycje do przedstawionego 

porządku obrad .         

Uwag i innych propozycji nie zgłoszono. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przegłosowanie  porządku 

obrad  z proponowanym punktem 14. 

Przeprowadzono głosowanie. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że Radni 

jednogłośnie przyjęli porządek obrad z dodatkowym punktem. 
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Porządek obrad:   

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.    Ustalenie porządku obrad. 

3.    Przyjęcie protokołów z  I/2014 i  II/2014 sesji . 

4.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5.    Informacja Burmistrza Praszki . 

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

7.    Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2014 rok.   

8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

9.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na  2015 rok. 

10.   Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Praszki.   

12.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów dla 

        Burmistrza Praszki. 

12.   Podjęcie uchwały w sprawie  przejęcia od Powiatu Oleskiego zadania pn. „ Zarządzanie 

       drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane 

       w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Praszka”. 

13.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej  

        w Praszce na 2015 rok. 

  14.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej  

          w Praszce. 

  15.   Zapytania i wolne wnioski 

  16.   Sprawy różne.  

  17.   Zakończenie obrad. 

 

Ad 3. 

              Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował, że protokoły z  I/2014  

sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 listopada 2014 r.  i II/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce z 

dnia 8 grudnia 2014 r. wyłożone  były do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszym 

posiedzeniem. Poprosił o zgłaszanie uwag do protokołu. Nie wniesiono uwag do protokołu.   

Przeprowadzono głosowanie.  

        Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokoły z  I/2014  sesji Rady Miejskiej 

w Praszce z dnia 28 listopada 2014 r.  i II/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 grudnia 2014 r. 

zostały  jednogłośnie przyjęte przez Radę Miejską w Praszce. 

 

Ad. 4 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że należy powołać 

Komisję Uchwał i Wniosków. Zaproponował, by w skład komisji weszli: 
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         - Pan Mieczysław Noga 

         - Pan Tadeusz Patyk 

         - Pan Grzegorz Jabłoński 

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w w/w komisji.  Wobec powyższego przystąpiono do 

głosowania.  

           Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie powołana została Komisja 

Uchwał i Wniosków w składzie:  

          - Pan Mieczysław Noga - Przewodniczący 

          - Pan Tadeusz Patyk 

          - Pan Grzegorz Jabłoński 

 

Ad 5.      

          Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności za okres 

między sesjami tj. od  8 grudnia 2014 r. do 29 grudnia 2014 r.   Poinformował, że w tym okresie: 

-  odbywały się posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej, na których omawiane były sprawy 

budżetu na przyszły rok. Pani Skarbnik uczestniczyła w tych posiedzeniach i szczegółowo objaśniała 

projekt budżetu Gminy Praszka na 2015 rok., 

- zostały uwłaszczone na Skarb Państwa budynki OSP w Praszce, Ganie i w Brzezinach oraz boisko w 

Ganie , będzie to mienie skomunalizowane w przyszłym roku i przejdzie na własność gminy.  

- odbyła się kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej  w oświacie w zakresie wydatkowania subwencji dla 

osób niepełnosprawnych. Wystąpiły nieprawidłowości w Zespole Placówek Specjalnych w Praszce  w 

wyniku których trzeba będzie zwrócić część otrzymanej subwencji. 

- odbyły się spotkania przedświąteczne, w których brał udział. 

          Przewodniczący obrad zapytał, czy są pytania do Burmistrza odnośnie przedstawionej informacji. 

Pytań nie było. 

 

Ad 6- 7 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poinformował, że projekty uchwał w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej oraz zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 r. omówimy razem gdyż 

te sprawy wiążą się ze sobą. Dzisiaj otrzymaliśmy uzupełnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na 2014 rok, które dotyczy zwrotu środków subwencji oświatowej po przeprowadzonej  

kontroli, o czym mówił Burmistrz. Zapytał, czy radni mają pytania dot. tej sprawy. Pytań nie było.  

          Pan Bogusław Łazik poprosił przewodniczących Komisji Stałych o opinie dotyczące obu 

projektów uchwał. 
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Cztery komisje jednogłośnie zaakceptowały obydwa projekty uchwał / Budżetowo-Finansowa, 

Rewizyjna, Oświaty…. , Gospodarczego Rozwoju/ , Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

zaakceptowała projekty uchwał nie jednogłośnie. 

          Przewodniczący obrad poprosił Komisje Uchwał i Wniosków o odczytanie kolejno projektów 

uchwał  i przegłosowanie. 

          Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Przeprowadzono głosowanie. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 15 

radnych i Rada Miejska w Praszce większością głosów / 14 za, 1 wstrzymujący/ podjęła uchwałę nr 

10/III/2014  w  sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

           Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2014 rok wraz z uzupełnieniem. 

Przeprowadzono głosowanie.  

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 15 

radnych i Rada Miejska w Praszce większością głosów / 13 za, 2 wstrzymujące/ podjęła uchwałę nr 

11/III/2014  w  sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad  8- 9.  

        Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad  stwierdził, że w tym roku w związku z wyborami do rady 

gminy było mało czasu na dokładne zapoznanie się z projektem  budżetu  gminy Praszka na 2015 rok, ale 

komisje Rady  po zapoznaniu się z materiałami wypracowały wnioski, które dzisiaj omówimy. Ponieważ   

projekty uchwał w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i  w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Praszka na 2015 rok bardzo ściśle się ze sobą wiążą z uwagi na planowane przedsięwzięcia w 

2015 roku, więc omówimy je razem, a głosować będziemy odrębnie każdy projekt uchwały. 

Poinformował, że projekt budżetu na 2015 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej zostały 

przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej 

w ustawowym terminie tj. do 15 listopada 2014 r.  do zapoznania się , a następnie rozpatrzenia na 

posiedzeniach komisji Stałych Rady. Radni otrzymali uchwałę nr 331/XLI2010 Rady Miejskiej w 

Praszce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.  Na 

posiedzeniach komisji postępowano zgodnie z tą uchwałą. Komisje przedstawiły wnioski, a komisja 

Budżetowo Finansowa scaliła wszystkie wnioski i przekazała Burmistrzowi Praszki. Burmistrz 
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Praszki przedstawił pisemne stanowisko dot. przedstawionych wniosków komisji / w załączeniu/. 

Przystępujemy do uchwalania budżetu gminy zgodnie z § 9 w/w uchwały:    

 

      1.  Odczytanie projektu uchwały budżetowej.                 

2.  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. 

3.  Odczytanie opinii poszczególnych Komisji stałych i łącznego stanowiska Komisji budżetowej. 

4.  Przedstawienie stanowiska Burmistrza Praszki do stanowiska Komisji Budżetowej. 

5.  Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 

6.  Głosowanie projektu uchwały budżetowej. 

 

     1.    Pan Mieczysław Noga  - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  odczytał   projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2015 rok. 

     2.  Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że  Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dot. budżetu Gminy Praszka na 

2015 rok oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Odczytał trzy uchwały 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu : 

- w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2015 rok – 

Uchwała Nr 599/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r., 

- w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej  

– Uchwala Nr 600/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r  

- w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej  – Uchwała 

Nr 601/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r., 

Powyższe uchwały  stanowią załączniki do protokołu. 

      

3.    Komisje Stałe Rady przedstawiły opinie i wnioski  dotyczące projektu budżetu na 2015 rok: 

-  Komisja Rewizyjna nie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu  na 2015 rok, bez 

wniosków.     

-  Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaakceptowała projekt budżetu na 2015 rok 

jednogłośnie. Komisja przedstawiła wniosek do projektu budżetu na 2015 rok, aby wyremontować 

drogę gminną w Wierzbiu stanowiącą działkę gruntu nr 835, arkusz mapy 1 obrębu Wierzbie ze 

środków z działu 600 rozdział 60016 . 

-  Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały budżetowej  na 2015 rok pod warunkiem akceptacji przez burmistrza i radę proponowanych 

zmian.  Przedstawiła następujące wnioski do projektu budżetu na 2015 rok : 
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1. Nie wprowadzać podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji-obsługi urzędu i jednostek 

organizacyjnych, z wyjątkiem wyrównania wynagrodzenia do najniższej krajowej. 

2. Zatrudnić pracownika lub powierzyć jednemu z już zatrudnionych pracowników obowiązki 

dotyczące pozyskiwania funduszy europejskich na zadania inwestycyjne, na realizację projektów z 

w/w funduszy europejskich w sferze oświaty, kultury i sportu, prowadzenie doradztwa w zakresie 

pisania, rozliczania wniosków i projektów( w tym rolnikom), stowarzyszeniom  i organizacjom z 

terenu Gminy Praszka. 

3. Po konsultacji z dyr. MGOKiS, pracownikom prowadzącym świetlice wiejskie zwiększyć angaż do 

½ etatu. 

4. Po konsultacjach z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjum od II semestru zwiększyć ilość 

zajęć sportowych (sks), a od września 2015 r. w gimnazjum wprowadzić klasę o rozszerzonym profilu 

w-f. 

5. Od września 2015 r. wprowadzić stypendium burmistrza, a wcześniej wypracować i uchwalić 

zasady przyznawania stypendium – kwota roczna ok. 10.000 zł. 

6. Zwiększyć dotację o 5.000 zł na organizację imprez masowych o charakterze sportowo-

rekreacyjnym i kulturalnym. 

7. Zwiększyć dotacje dla klubów sportowych o 30.000 zł. 

8. Zwiększyć ilość zajęć sportowych na hali i orliku – zatrudnić etatowego instruktora sportu. 

Koszt.25.000-30.000 zł 

9. Na w/w zadania środki pochodzić będą z oszczędności na przewidywane podwyżki oraz (jeżeli 

środków zabraknie), to z przewidywanej nadwyżki budżetowej w 2015 r. 

10. Zadania sfery gospodarczej i inwestycyjnej; 

- dział 600 – z funduszu na remonty dróg wykonać nawierzchnie asfaltowe dróg w miejscowościach:  

Przedmość – ul. Brzozowa, Strojec – ul. Ogrodowa ( dokończenie –ok. 430 m),  Gana – Gawroniec, 

Wierzbie – ok. 400 m, Szyszków – Rosochy  - ok. 600-700 m,  Praszka – ul. Kościuszki – chodnik ok. 

200 m. 

11. Sporządzić projekt budowlany wykonania remontu ulic przyległych do ul. Kolorowej. 

- Komisja Gospodarczego Rozwoju Gminy przedłożyła następujące wnioski do projektu budżetu na 

2015 rok: 

1. Powołanie w Urzędzie Gminy osoby koordynującej działania i informującej stowarzyszenia i osoby 

indywidualne o możliwościach pozyskiwania dotacji zewnętrznych. 

2. Zatrudnienie w świetlicach wiejskich instruktorów na ½ etatu. 

3. Przeanalizowanie możliwości zakupu przez gminę namiotu festynowego. 
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4. Ze środków na remonty dróg wykonać nakładki asfaltowe  w  miejscowościach: Gana – Gawroniec 

850 m, Przedmość – ul. Brzozowa, Strojec –ul. Ogrodowa i Sportowa, Wierzbie – 400 m, Rosochy – 

600 m. 

Komisja nie zajęła stanowiska dot. projektu budżetu z uwagi na proponowane zmiany. 

-  Komisja Budżetowo-Finansowa wypracowała następujące wspólne wnioski dot. zmian w projekcie 

budżetu na 2015 rok: 

 1. Nie wprowadzać podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji-obsługi urzędu i 

jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem konieczności wyrównania wynagrodzenia do najniższej 

krajowej. 

2. Zatrudnić pracownika lub powierzyć jednemu z już zatrudnionych pracowników obowiązki 

dotyczące pozyskiwania funduszy europejskich na zadania inwestycyjne, na realizacje projektów z 

w/w funduszy europejskich w sferze oświaty, kultury i sportu, prowadzenie doradztwa w zakresie 

pisania rozliczania wniosków i projektów( w tym rolnikom), stowarzyszeniom  i organizacjom z 

terenu Gminy Praszka. 

3. Po konsultacji z dyr. MGOKiS, pracownikom prowadzącym świetlice wiejskie zwiększyć angaż do 

½ etatu. 

4. Po konsultacjach z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjum od II semestru zwiększyć ilość 

zajęć sportowych (sks), a od września 2015 r. w gimnazjum wprowadzić klasę o rozszerzonym profilu 

w-f. 

5. Od września 2015 r. wprowadzić stypendium burmistrza, a wcześniej wypracować i uchwalić 

zasady przyznawania stypendium – kwota roczna ok. 10.000 zł. 

6. Zwiększyć dotację o 5.000 zł na organizację imprez masowych o charakterze sportowo-

rekreacyjnym i kulturalnym. 

7. Z funduszy na remonty dróg - dział 600  przeprowadzić prace remontowe następujących dróg: 

Przedmość – ul. Brzozowa, Strojec – ul. Ogrodowa  i Sportowa,  Gana – Gawroniec, Wierzbie – ok. 

400 m, Szyszków – Rosochy  - ok. 600-700 m,  Praszka – ul. Kościuszki. 

8.  Sporządzić projekt remontu ulic przyległych do ul. Kolorowej. 

9. Zwiększyć dotacje dla klubów sportowych o 30.000 zł. 

10. Zwiększyć ilość zajęć sportowych na hali i orliku – zatrudnić etatowego instruktora sportu. 

Koszt.25.000-30.000 zł. 

11.  Zakup namiotu festynowego. 

Środki finansowe na zadania z pkt 7 i 8 jeżeli zabraknie w dziale 600 oraz na zadania w pkt 9 i 10 z 

działu 700 – Gospodarka komunalna. 
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Powyższe wnioski wspólne jak również wnioski poszczególnych komisji stałych przekazano 

Burmistrzowi. 

        4.  Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił pisemne  stanowisko dotyczące 

przedstawionych wniosków komisji ( w załączeniu), w którym nie wnosi autopoprawek do projektu 

budżetu na rok 2015. Uzasadnił, że Rada nie może zwiększać wydatków w projekcie budżetu bez 

wskazania źródeł ich finansowania. Wskazanie jako źródła finansowania planowanych zadań z 

ewentualnej nadwyżki budżetowej, której na dzień dzisiejszy nie można określić , nie daje podstaw do 

wprowadzania zadań finansowanych tą nadwyżką. Dopiero po wyliczeniu ewentualnej nadwyżki w 

miesiącu marcu-kwietniu i po pokryciu z niej planowanego deficytu Rada może przeznaczyć  te 

środki na nowe planowane zadania.      Pan Bogusław Łazik stwierdził, że przedstawione wnioski są na kwotę ok. 150.000 zł tj. ok. 

0,04 % całego budżetu, nie jest to duża kwota. 

           Pan Jarosław Tkaczyński zgodził się z tym , że nie jest to duża kwota, ale burmistrz nie może 

wprowadzić zmian do budżetu, natomiast rada może wprowadzić zmiany. Część wniosków jest już 

realizowana. Odniósł się kolejno do przedstawionych wniosków:  

-  niewprowadzanie podwyżek  dla pracowników daje kwotę ok. 30.000 zł na realizację innych zadań, 

to oczywiste, ale rada nie powinna wchodzić w kompetencje burmistrza. Nie wie po co zatrudniać 

nowego pracownika do pozyskiwania i rozliczania środków unijnych, skoro obecnie to robi 

pracownik urzędu, są to środki wielkości kilkunastu milionów złotych i robi to dobrze. Co do 

doradztwa  to może mógłby zostać utworzony punkt informacyjny, ale co do stanowiska to ma 

wątpliwości czy jest potrzebne. 

- co do zwiększenia etatów w świetlicach,  to o tym powinien decydować dyrektor MGOKiS, bo może   

nie wszędzie jest to konieczne. 

-  zwiększenie o 5000 zł funduszu imprez kulturalno-sportowych można to zrobić, ale trzeba się 

zastanowić jak to później rozdzielić, 

- odnośnie wskazanych remontów dróg to jest to na kwotę 640.000 zł. Jeśli będzie nadwyżka 

budżetowa to damy środki na drogi jak co roku, 

- zwiększenie środków dla klubów sportowych – jest to robione co roku,  

- zatrudnienie instruktora sportu na orliku -  jest już praktycznie realizowany ten wniosek, 

      Pan Bogusław Łazik stwierdził, że niektóre wnioski można już realizować, nie czekać np. wziąć 

środki w kwocie 150.000 zł z działu 700 i przeznaczyć na wskazane przez radnych zadania.  

 

5.  Dyskusja nad wnioskami. 

     Pan Krzysztof Spodzieja zapytał o fundusz sołecki,   jak rozliczane są dotacje. 
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     Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik wyjaśniła, że rozliczenie funduszu sołeckiego robi się w  

sierpniu za poprzedni rok, po  przedłożenia rozliczenia Wojewodzie Opolskiemu Gmina otrzymuje 

zwrot środków zgodnie z ustawą. 

      Pan Łukasz Bilski zapytał w jakim paragrafie będą środki ze sprzedaży  samochodu pożarniczego 

Jelcz. 

      Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że będą w nadwyżce budżetowej. 

      Pan Józef Pilarski odniósł się do sprawy zatrudnienia pracownika do pozyskiwania środków 

unijnych i udzielania informacji o możliwości wykorzystania tych środków. Pisanie wniosków jest 

dodatkowym zajęciem dla obecnego pracownika i to nie jest dobre rozwiązanie. To powinno być 

oddzielnie prowadzone, powinien być ten pracownik szeroko przeszkolony, który udzielałby ludziom 

kompleksowych informacji i jest to wówczas odpowiedzialność jednoosobowa. Byłoby to 

zaspokojenie potrzeb w środowisku gminnym. 

     Pan Arkadiusz Kościelny odniósł się do  wniosku o zakup namiotu festynowego. Jednorazowe 

wypożyczenie namiotu to koszt ok. 5000 zł, a tak namiot kosztował by ok. 40.000 zł , tylko trzeba 

byłoby do tego dać pracownika, odpowiedzialnego za jego rozkładanie. 

     Pan Łukasz Bilski zapytał, czy w dziale 600- transport i łączność są plany dotyczące oświetlenia 

ul. Powstańców Śl. i czy jest możliwość zrobienia kosztorysu. 

     Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że poprzednia rada podjęła decyzje, które będą skutkować 

w 2015 roku. Jeżeli zostaną pieniądze to będą wykorzystane na projekt sieci oświetleniowej i tu 

planuje się ul. Wodną w Kowalach oraz ulice, gdzie gmina sprzedaje działki. Trudno powiedzieć, czy 

uda się to zrobić w 2015 r. 

     Pan Bogusław Łazik stwierdził, że jako radny nie upiera się przy wniosku o zatrudnienie 

pracownika do funduszy unijnych, bo to jest kompetencja burmistrza, ale społeczeństwo oczekuje 

takich rozwiązań. Ostatnio był na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim i była informacja, że 

województwo opolskie ma do wykorzystania blisko 1 mld euro. W Urzędzie Miejskim w Praszce jest 

tylko Pani Szukała, która tylko wskazuje  stronę internetową , na której można znaleźć informacje dot. 

środków unijnych. Co do budżetu, to zabrakło wskazania , które drogi będą remontowane ze środków 

z tzw. schetynówek. Wnioski komisji dotyczą dróg , które można remontować ze schetynowek. 

      Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że na sesji w czerwcu 2014r. było to omówione. 

      Pan Bogusław Łazik zapytał o  modernizację sieci wodociągowej, jaki będzie udział gminy? 

      Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że na ostatniej sesji poprzedniej kadencji była  o tym 

mowa. Potrzeba na ten cel 800.000 zł. Sieć jest w złym stanie technicznym i wymaga modernizacji. 

GOSKOM poniesie koszty w wysokości ok. 500.000 zł a Gmina ok. 300.000 zł. Dokładniejsze kwoty 

będziemy znać po przetargach. 
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      Pan Krzysztof Spodzieja poinformował, że 7.01.2015 r. w Kluczborku będzie spotkanie dotyczące 

funduszy unijnych RPO i może pracownik Urzędu – Pan  Kowalczyk mógłby wziąć w nim udział. 

Będziemy wiedzieć, czy na drogi będą przeznaczone środki. 

     Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że zawsze na takich szkoleniach jest pracownik urzędu. 

Teraz robi rozliczenie już pozyskanych środków. Wyjaśnił, że co do pozyskiwania nowych środków 

to jest jeszcze sprawa zadłużenia. Nie możemy się zadłużać, bo trzeba mieć środki własne dla 

pozyskania środków unijnych, a będziemy jeszcze robili kanalizacje i zadania infrastrukturalne. Jeśli 

chodzi o duże inwestycje to wnioski musi robić firma konsultingowa z różnych branży. Tego 

pracownik nie zrobi, bo tam są i sprawy urbanistyczne i prawnicze i inne. Co do punktu 

informacyjnego dot. funduszy unijnych to tak, ale nie do składania wniosków dla przedsiębiorców, 

żeby to było dobrze zrozumiane. 

     Pani Grażyna Sołtysiak stwierdziła, że ościenne gminy to robią i  można się na nich wzorować. 

     Pan Jarosław Tkaczyński  stwierdził, że tu trzeba mieć na uwadze środki własne, bo od tego zależy 

wielkość pozyskiwanych środków unijnych.  

     Pan Józef Pilarski  stwierdził, że chodzi głównie o doradztwo  i wnioski. Proponuje, by spotkać się 

i wyznaczyć kierunki działania, by pobudzić gospodarkę. Miejsc pracy ubywa, a nie przybywa w 

naszym regionie. Może trzeba zastanowić się nad przygotowaniem  oferty dla inwestorów. Taka 

dyskusja jest potrzebna. 

      Pan Bogusław Łazik stwierdził, że można byłoby pozyskać środki unijne na pewne zadania np. na 

remonty i elewacje budynków szkół. Robimy to z własnych środków, a może można byłoby pozyskać 

środki zewnętrzne. Na tę chwilę nie oczekuje odpowiedzi, ale trzeba to przeanalizować. 

Zarządził 15 minut przerwy w obradach na przedyskutowanie wniosków. 

 

Przerwa  w obradach - 15 minut.  

 

        Pan Bogusław Łazik poinformował, że  przedstawione wnioski zostały przedyskutowane z 

Burmistrzem i część z tych wniosków jest albo już realizowana albo można będzie je realizować w 

trakcie roku budżetowego tj: 

 1/ wniosek o zatrudnienie pracownika do spraw funduszy unijnych rada nie będzie głosować, jest to 

w gestii burmistrza, rada nie ma takich kompetencji. Jest to raczej apel do burmistrza. 

2/ co do świetlic, to trzeba skonsultować z dyrektorem MGOKiS, czy we wszystkich świetlicach / jest 

ich 8/ należy zwiększyć wymiar etatu do ½. Może o tym zadecydować dyrektor. 

3/ sprawa zajęć sportowych – należy skonsultować, ile to ma być godzin, teraz nie możemy tego 

zrobić, bo być może będzie potrzebna kwota 20.000 zł a może 60.000 zł, 
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4/ na stypendium burmistrza będą środki w budżecie od września 2015 roku/według informacji 

burmistrza/, 

5/ instruktor na orliku – wniosek jest już w realizacji, 

6/ z funduszy na remonty dróg - dział 600  przeprowadzić prace remontowe następujących dróg: 

Przedmość – ul. Brzozowa, Strojec – ul. Ogrodowa  i Sportowa,  Gana – Gawroniec, Wierzbie – ok. 

400 m, Szyszków – Rosochy  - ok. 600-700 m,  Praszka – ul. Kościuszki - wniosek dot. dróg jest na 

kwotę  640.000 zł i do tej sprawy wrócimy  na sesji w marcu lub kwietniu, jak będzie znana kwota 

nadwyżki budżetowej. 

7/  projekt ul. Kolorowej i przyległych – będzie rozpatrzony w marcu 2015 r. 

Wniosek o nie wprowadzanie podwyżki pracownikom administracji i obsługi i zdjęcie kwoty 30.000 

zł rozpatrzy rada. Burmistrz nie popiera wniosku.  

  

      6.   Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  po dyskusji i omówieniu wszystkich wniosków 

oraz uwzględnieniu stanowiska Burmistrza Praszki pozostały do przegłosowania 3 wnioski ze 

wskazaniem źródła ich finansowania : 

1. Zwiększyć dotację o 5.000 zł na organizację imprez masowych o charakterze sportowo-

rekreacyjnym i kulturalnym – środki z działu 700 – gospodarka komunalna przesunąć do działu 921 

– kultura i sport . 

2. Zwiększenie dotacji dla klubów sportowych – środki z działu 700 do działu 921 w kwocie 30.000 

zł. – środki z działu 700 przesunąć do działu 926. 

3. Nie wprowadzać podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji-obsługi urzędu i 

jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem konieczności wyrównania wynagrodzenia do najniższej 

krajowej – z działu 750 przenieść kwotę 30.000 zł do działu 921  - kultura i sport. 

Głosowanie wniosków: 

1/ Kto jest za tym, aby przenieść środki w kwocie 5.000 zł z działu 700 – gospodarka komunalna do 

działu 921 – kultura i sport ? 

Przeprowadzono głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

2/ Kto jest za tym, aby z działu 700 – gospodarka komunalna przenieść kwotę 30.000 zł do działu  

926 – na dotacje dla klubów sportowych? 

Przeprowadzono głosowanie. Wniosek został przyjęty większością głosów / 14 za, 1 wstrzymujący/. 

 3/  Kto jest za tym by z działu 750 przenieść kwotę 30.000 zł do działu 921  - kultura i sport. 

Wniosek został przyjęty nie jednogłośnie / 11 za, 2 przeciwne, 2 wstrzymujące/. 
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            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania przyjęto 

wnioski dotyczące uchwały budżetowej na 2015 rok. Zapytał Skarbnika jakie będą w związku z tym 

zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. 

             Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik odpowiedziała, że będzie tylko zmiana  o 35.000 zł  w 

wydatkach bieżących i majątkowych. 

           Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji  Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

Przeprowadzono głosowanie. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało  

15 radnych i Rada Miejska w Praszce większością głosów / 14 za, 1 wstrzymujący/ podjęła uchwałę 

Nr 12/III/2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu. 

        Pan Krzysztof Spodzieja zapytał o wnioski dotyczące dróg, czy to nie będzie przegłosowane. 

        Pan Bogusław Łazik wyjaśnił, że na tym etapie nie możemy decydować. 

        Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, że na tę chwilę są zabezpieczone 

środki na remonty, a o budowie później będziemy decydować. Pan Radny powinien podjąć w tym 

temacie odpowiednie działania. 

       Pan Mieczysław Noga - Przewodniczący Komisji  Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2015 rok z wprowadzonymi zmianami.  

Przeprowadzono głosowanie. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

radnych i  Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 13/III/2014 w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

            

Ad 10 

          Pan Bogusław Łazik poinformował, że zgodnie z prawem na początku kadencji rada ma 

obowiązek uchwalić wynagrodzenie Burmistrza Praszki. Poprosił o opinie dotyczące wynagrodzenia 

Burmistrza Praszki Komisje Stałe Rady.  

-  Komisja Rewizyjna – brak stanowiska komisji 

- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - jednogłośnie rekomenduje ustalenie wynagrodzenia 

Burmistrzowi Praszki na poziomie określonym uchwałą nr 221/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Praszce 

z dnia 19 lutego 2013 r., czyli w dotychczasowej wysokości. 

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej proponuje i  jednogłośnie 

akceptuje wynagrodzenie burmistrza w wysokości 10.500 zł 
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- Komisja Gospodarczego Rozwoju Gminy – nie jednogłośnie / 4 za, 1 przeciw/ proponuje ustalenie 

wynagrodzenia burmistrzowi w wysokości 10.500 zł, 

-  Komisja  Budżetowo-Finansowa – proponuje wynagrodzenie w wysokość 10.500 zł 

      Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie wniosku najdalej 

idącego, czyli  o  ustalenie wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie tj. 10.808 zł. 

Przeprowadzono głosowanie. 

      Pan Bogusław Łazik  stwierdził, że głosowało 15 radnych : 2 radnych za,  12 przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. Wniosek został odrzucony. 

     Pan Bogusław Łazik poprosił o przegłosowanie drugiej propozycji tj. ustalenie wynagrodzenia 

burmistrzowi w wysokości 10.500 zł. 

Przeprowadzono głosowanie. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził , że głosowało 15 radnych: 12 za, 2 

przeciw i 1 wstrzymał się od głosu. Wniosek został przyjęty. 

        Pan Bogusław Łazik poprosił  o wpisanie do projektu uchwały ustalonego wynagrodzenia w 

wysokości 10.500 zł w rozbiciu na poszczególne składniki.  

        Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i  Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Praszki. 

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

radnych i  Rada Miejska w Praszce większością głosów / 12 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący/ podjęła 

uchwałę Nr 14/III/2014 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Praszki. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad  11. 

             Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w związku z nową 

kadencją burmistrza należy również ustalić wielkość miesięcznego limitu przebiegu kilometrów w 

jazdach lokalnych. Poprosił o opinie komisji dotyczące przedstawionego projektu uchwały w sprawie 

ustalenia limitu kilometrów w wysokości 300 km.  

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

          Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i  Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie ustalenia  miesięcznego limitu kilometrów dla Burmistrza Praszki 

Przeprowadzono głosowanie. 
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        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

radnych i  Rada Miejska w Praszce  jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 15/III/2014 w sprawie ustalenia  

miesięcznego limitu kilometrów dla Burmistrza Praszki. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

   

Ad.12   

             Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił przewodniczących Komisji 

Stałych Rady o opinie dotyczące przedstawionego projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu 

Oleskiego zadania pn. „ Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki 

komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy 

Praszka”.  

Trzy komisje / Rewizyjna, Oświaty…, Rolnictwa../ zaakceptowały projekt uchwały nie jednogłośnie, 

a dwie /Gospodarczego Rozwoju Gminy i Budżetowo-Finansowa / jednogłośnie. 

          Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i  Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

radnych i  Rada Miejska w Praszce  większością głosów / 13 za, 2 wstrzymujące/ podjęła uchwałę Nr 

16/III/2014 w sprawie przejęcia od Powiatu Oleskiego zadania pn. „ Zarządzanie drogami 

powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg 

powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Praszka”. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad 13.    

             Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił przewodniczących Komisji 

Stałych Rady o przedstawienie planów pracy na 2015 rok. 

          Przewodniczący Komisji odczytali plany pracy  na 2015 r. stanowiące załączniki do projektu 

uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2015 r. 

          Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i  Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

radnych i  Rada Miejska w Praszce większością głosów / 14 za, 1 wstrzymujący/  podjęła uchwałę Nr 

17/III/2014 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 

2015 r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 14.    

             Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o podjęcie nowej uchwały 

dotyczącej ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce ze zmianą 

dotyczącą składu Komisji Rewizyjnej / bez Pana Sławomira Trawińskiego/ i Komisji Oświaty 

Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej / z Panem Sławomirem Trawińskim/. 

          Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i  Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

radnych i  Rada Miejska w Praszce  jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 18/III/2014 w sprawie ustalenia 

składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad 15 

             Pan Bogusław Łazik udzielił głosu Panu Leszkowi Korzeniowskiemu – Posłowi na Sejm RP. 

             Pan Leszek Korzeniowski – Poseł na Sejm RP  pogratulował radnym i burmistrzowi wyboru. 

Jest  9 radnych , którzy są po raz pierwszy w radzie. Mamy ustawę o samorządzie gminnym, która 

daje  możliwość jawnego krytykowania władzy samorządowej. Przyglądał się wszystkim punktom 

obrad, które były „przerabiane” i trzeba stwierdzić, że zadłużenie gminy w kwocie 5 mln zł to jest 

wynik optymistyczny. Patrząc na możliwości wykorzystania środków unijnych to wiele gmin jest 

pozbawiona tej możliwości z uwagi na przekroczenie 60% zadłużenia. Pamiętamy wszyscy czasy, 

kiedy gminie groziło bankructwo. Zostało to opanowane i w ostatnich latach były nadwyżki 

budżetowe. Dziwi go, że tak zostało ustalone Burmistrzowi wynagrodzenie. Może to nie jest 

drastyczna obniżka wynagrodzenia, ale daliście Państwo burmistrzowi „ prztyczka ”. Jednak czy ten 

populizm uzdrowi gminę? Jest to taki falstart na początku kadencji. Co do budżetu, to też mieszka w 

tej gminie i interesuje go ten temat. Prawie 80% budżetu to są wydatki sztywne i uważa, że nie można 

tego budżetu zbytnio zmieniać. Cieszy się, że po wymianie zdań doszliście Państwo do konsensusu. 

Co do klubów sportowych, to nie zawsze są te środki wykorzystywane zgodnie z potrzebami. 

Odnośnie pracownika do spraw funduszy unijnych to są przy gminach punkty doradztwa rolniczego. 

Ktoś kto chce wykorzystać środki unijne wie gdzie się udać. Osoby bezrobotne mają informacje w 

urzędach pracy oraz są punkty doradcze w urzędzie marszałkowskim na tworzenie 

mikroprzedsiębiorstw. Ktoś kto jest zainteresowany funduszami unijnymi musi trochę poczytać i tu 

nie wystarczy , że pracownik gminy wszystko załatwi i wskaże możliwości. Jeśli chodzi o zakup 

namiotu festynowego to jest to dobry pomysł i gdyby udało się znaleźć obsługę przez jednostkę 
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gminy np. GOSKOM to byłaby to dobra sprawa. Odnośnie podwyżek dla pracowników to też zdjęcie 

tych środków nie spowoduje większych zmian w budżecie, to tylko zrazi pracowników i radnych do 

siebie.  

       Pan Bogusław Łazik podziękował za wystąpienie Panu Leszkowi Korzeniowskiemu i zwrócił 

uwagę, że falstart to był na poprzedniej sesji, kiedy burmistrz wniósł o udzielenie wotum zaufania. 

       Pan Józef Pilarski zwrócił się do Pana Posła, że cieszy go jego obecność na dzisiejszej sesji, ale 

ton mentorski i pouczanie radnych nie jest właściwe. Jest Pan posłem dwie kadencje i co Pan zrobił 

dla Praszki? Kiedy pytał o obwodnicę Praszki mówił Pan, że jest Pan w sejmie dopiero pierwszą 

kadencję i nic nie może zrobić. Teraz jest już kolejna kadencja i dalej z obwodnicą nic się nie dzieje. 

Teraz Platforma Obywatelska jest większością w sejmie, w urzędzie marszałkowskim też rządzi 

platforma, co stoi na przeszkodzie, by ta obwodnica powstała. Teraz jest Pan już w tych sferach 

znany, zna Pan też wielu ludzi i jak to będzie dalej, bo jak nie teraz, to kiedy pojawi się ta możliwość. 

      Pan Henryk Łowejko odniósł się do wypowiedzi Pana Posła. Poinformował, że jest związkowcem 

i negocjuje podwyżki w zakładzie i ten zarzut dot. wynagrodzenia burmistrza jest nie na miejscu, 

czuje się pouczany. Uważa, że Rada musi najpierw przyjrzeć się pracy burmistrza i  nic nie stoi na 

przeszkodzie, by za jakiś czas podwyższyć wynagrodzenie. Nie takiej wypowiedzi spodziewał się od 

Pana Posła. 

       Pan Bogusław Łazik zapytał Pana Posła, co z podwyżkami dla nauczycieli, bo ostatnie były we 

wrześniu 2012 r. 

       Pan Leszek Korzeniowski odpowiedział na poruszone tematy. Co do wynagrodzenia nauczycieli 

to nie wie, co z podwyżkami . Natomiast co do obniżki wynagrodzenia burmistrzowi, to uważa, że 

zaczynanie od takich spraw nie jest dobre. 

      Pani Grażyna Sołtysiak zapytała, to kiedy to miało być ustalone, jak nie teraz, przy uchwalaniu 

budżetu na następny rok. 

       Pan Leszek Korzeniowski stwierdził, że takie ruchy populistyczne nie są dobre. Na pytanie co 

zrobił dla Praszki odpowiedział, że on nie jest od tego by robić krawężniki, bo to jest zadanie dla 

samorządu. Poseł jest od tego by otworzyć jakieś drzwi, umożliwić kontakt z odpowiednimi 

instytucjami i tym wspiera burmistrza. Co do obwodnicy to w pierwszej kadencji była największa 

szansa, tylko musiał być wkład własny. Przekonał wówczas kilku przedsiębiorców i urząd 

marszałkowski, ale gmina Praszka nie chciała wyłożyć środków. Teraz jest planowana obwodnica 

Nysy, Kędzierzyna- Koźle, Niemodlina,  a Praszka jest na liście rezerwowej. To są takie perspektywy, 

że został pierwotnie wyznaczony trakt tej obwodnicy i mają jeszcze być decyzje środowiskowe.  Na 

liście rezerwowej Praszka jest daleko , ale to nie jest ważne. Koszt obwodnicy to ok. 150 mln zł i lista 

rezerwowa będzie realizowana do 2020 roku. Na tej liście jest wiele obwodnic , które mogą wypaść z 
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kolejki i jest realna szansa, że obwodnica Praszki będzie realizowana. W latach 2015-2016 będzie 

zrobione rondo w Praszce przy ul. Kaliskiej. 

      Pan Henryk Łowejko stwierdził, że radni reprezentują grupę wyborców i nie można zacząć działać 

od rozdawnictwa. Jedni uważają, że pracownicy zarabiają za dużo, inni że za mało. 

      Pan Leszek Korzeniowski przeprosił radnych, że tak zostało to odebrane.  

      Pan Bogusław Łazik odniósł się do sprawy zadłużenia gminy poruszonej przez Pana Posła. To że 

gmina wyszła z zadłużenia , to nie jest tylko zasługa burmistrza. 

      Pani Grażyna Sołtysiak przedstawiła wnioski Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i 

Pomocy Społecznej: 

1. W związku z zamiarem rozpatrzenia przez Radę Miejską wniosku o przejęcie przez Urząd Miejski 

obiektu- stadion miejski z zapleczem – i włączenie tego obiektu w struktury funkcjonowania 

MGOKiS, komisja wnioskuje o przygotowanie: 

- propozycji funkcjonowania MGOKiS po przejęciu obiektu, w tym spraw kadrowych i kosztów 

związanych z zarządzaniem stadionem, a także funkcjonowaniem sekcji sportowych , szczególnie 

dziecięcych i młodzieżowych, 

- określenie zasad współpracy z Klubem Sportowym „MOTOR” – sekcja seniorów i ewentualnie 

juniorów starszych piłki nożnej – jeżeli będzie wola takiej współpracy ze strony KS „MOTOR”, 

- szacunkowy koszt modernizacji i remontów hotelu i szatni wraz z zapleczem. 

2. Wyznaczyć tereny możliwe do poszerzenia podstrefy ekonomicznej, oszacować koszt ich wykupu i 

uzbrojenia. 

3. Publikować ogólnie dostępny, bezpłatny biuletyn-kwartalnik, który na bieżąco informowałby 

społeczeństwo całej gminy o pracy Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Praszce. 

  Pan Bogusław Łazik stwierdził, że czas najwyższy by zainteresować się sportem w mieście. 

  Pan Józef Pilarski proponuje te dyskusje przenieść na inne forum, bo dzisiaj nie wie jakie jest 

stanowisko burmistrza. 

   Pan Jan Gędek – Sołtys wsi Strojec poprosił, by przy tworzeniu strategii rozwoju gminy uwzględnić  

wioski. 

     Pan Józef Pilarski stwierdził, że sygnalizował problem podjęcia działań dotyczących rozwoju 

gminy,  który trzeba rozwiązać. Widzi potrzebę, by powstała wizja rozwoju gminy. 

 

Ad 15. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady 

Miejskiej w Praszce: 
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- od Ks. Proboszcza Parafii Świętej Rodziny w Praszce o objecie patronatem honorowym uroczystości 

Koronacji Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Pismo zostanie przekazane do rozpatrzenia komisjom Rady i 

wypowiemy się na ten temat na następnej sesji. 

-  wniosek o nadanie nazwy dla ronda w Praszce u zbiegu ul. Warszawskiej, Listopadowej i 

Piłsudskiego „ Rondo Kalwaryjskie”.  Pismo zostanie przekazane do rozpatrzenia na posiedzeniach 

komisji. 

- pismo Państwa Tobiś odnośnie naprawy chodnika.  

 Burmistrz wyjaśnił, że ta sprawa jest w toku załatwiania.  

       Pani Grażyna Sołtysiak poinformowała, że powstał Klub Radnych Nasza Gmina Praszka liczący 

7 radnych. Do protokołu załącza pismo z dnia 22.12.2014 r. ( data wpływu do Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Praszce 29.12.2014 r.) 

       Pan Bogusław Łazik poinformował, że Klub Radnych Nasza Gmina Praszka jest utworzony 

zgodnie z przepisami i  zostanie wpisany do rejestru klubów radnych  z datą jutrzejszą. Klub Radnych 

chce realizować pewne cele, m.in. to o czym mówił Pan Józef Pilarski, czyli zrobić spotkanie i 

wyznaczyć kierunki rozwoju gminy. Na pierwszej sesji radni liczyli na expose burmistrza, co 

będziemy robić, jakie cele realizować, ale nic nie usłyszeli. Ponieważ Rada nie wie, co w tej kadencji 

będziemy robić, to Klub Radnych będzie proponował zadania do realizacji i dyskusję na ten temat. 

Wystarczy dobrze współpracować, a wszystko  uda się zrobić. Myśli, że  jeszcze w styczniu uda się 

spotkać i przedyskutować wiele spraw. 

    Pani Grażyna Sołtysiak zwróciła uwagę, że wielu uczniów z Praszki wyjeżdża do szkół w innych 

gminach i jest to niepokojące. Czyżby to świadczyło o tym, że w Praszce szkoły są na 

nieodpowiednim poziomie? Sygnalizuje, by się temu przyjrzeć. 

    Pan Bogusław Łazik poinformował radnych, że są propozycje szkoleń dla radnych i poprosił by się 

z nimi zapoznać w biurze Rady. Poinformował też, że Urząd Marszałkowski organizuje spotkanie  

oraz Wojewoda Opolski w dniu 9 stycznia br., na które został zaproszony. LGD Górna Prosna 

również zaprasza na spotkanie Przewodniczącego Rady na 15 stycznia br. dot. programu działania 

    Pan Józef Pilarski zapytał Burmistrza, czy z Urzędu ktoś jedzie na to spotkanie. 

    Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że zawsze ktoś z Urzędu jedzie na spotkanie, albo on albo 

pracownik. 

     Pan Krzysztof Spodzieja poinformował , że Sąd Administracyjny w Opolu uchylił decyzję 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu dot. skargi Stowarzyszenia Nocek w Kowalach 

w sprawie budowy 5 elektrowni wiatrowych. Wyrok jest dostępny na stronie internetowej 

stowarzyszenia oraz przesłany został do biura Rady Miejskiej w Praszce. 
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      Pan Bogusław Łazik poinformował radnych, że wpłynęły gratulacje dla radnych od Senatora – 

Pana Aleksandra Świeykowskiego  oraz życzenia noworoczne od ochotniczych straży pożarnych, 

jednostek gminnych i oświatowych. 

 

Ad 12.  

            Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  stwierdził, że wyczerpany 

został porządek obrad i wypowiedział formułę „ Zamykam III/2014 sesję Rady Miejskiej w Praszce” . 

Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

 

Protokołowała 

                                                                                                                     Przewodniczący  

Anna Koziołek                                                                                             Rady Miejskiej 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                     Bogusław Łazik 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


