PROTOKÓŁ Nr IV/2015
sesji Rady Miejskiej w Praszce
odbytej w dniu 5 lutego 2015 roku
w godz. 1000 - 1315
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki
Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza Praszki
Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz
Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik
Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny
Sołtysi 11 osób/ wg listy obecności/
STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:

Ad .1
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę
„ Otwieram IV sesję Rady Miejskiej w Praszce”. Przywitał obecnych radnych na IV/2015 sesji Rady
Miejskiej. Stwierdził , że obecnych jest 15 radnych, zatem obrady są prawomocne.
Powitał również gości zaproszonych: sołtysów, burmistrza i pracowników Urzędu
Miejskiego.

Ad 2.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad:
1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.

Ustalenie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu z III/2014 sesji .

4.

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5.

Informacja Burmistrza Praszki .

6.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Praszka .

7.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza
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Praszki.
8.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli na terenie Gminy
Praszka.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości
gruntowej, położonej w Strojcu przy ul. Częstochowskiej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży
w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej na arkuszu mapy 21 obrębu
Praszka jako działka nr 56/17 o pow. 0,0131 ha.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na rzecz Gminy
Praszka.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości
gruntowych z przeznaczeniem pod przepompownie ścieków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Praszki.
14. Zapytania i wolne wnioski
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.
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 przyjęcie porządku obrad .
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że Radni
jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad .

Ad 3.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej

poinformował, że protokół z

III/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2014r. wyłożony był 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 protokół z

III/2014

sesji Rady

Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2014r. został jednogłośnie przyjęty przez Radę Miejską w
Praszce.
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Ad. 4
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że należy powołać
Komisję Uchwał i Wniosków. Zaproponował, by w skład komisji weszli:
- Pan Henryk Łowejko
- Pan Krzysztof Spodzieja
- Pan Łukasz Bilski
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 Henryk Łowejko - Przewodniczący
- Pan Krzysztof Spodzieja
- Pan Łukasz Bilski

Ad 5.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności za okres
między sesjami tj. od 30 grudnia 2014 r. do 4 lutego 2015 r. Informacja stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są pytania do Burmistrza odnośnie przedstawionej
informacji. Pytań nie było.
Pan Bogusław Łazik podziękował za przedstawienie informacji z działalności oraz za
rozpatrzenie wniosków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Zapytał
Burmistrza, jaka jest zasada powoływania komisji konkursowych dla naboru kandydatów na
stanowisko urzędnicze.
Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że komisje konkursowe powołuje Burmistrz Praszki.

Ad 6
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poinformował, że w związku z wnioskami o
nadanie nazwy dla ronda w Praszce przygotowany został projekt uchwały, która ma uregulować
sprawy dotyczące nazewnictwa ulic, placów, rond, mostów. Komisje zapoznały się z projektem
uchwały. Poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o opinie dotyczące projektu uchwały w
sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Praszka.
Opinie komisji:
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- Rewizyjna - akceptuje projekt uchwały z uwagą, by liczba osób zgłaszająca wniosek o nadanie
nazwy wynosiła 50,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - akceptuje projekt uchwały i rekomenduje liczbę osób
zgłaszających inicjatywę w ilości 50 osób,
- Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej - pozytywnie opiniuje projekt uchwały, co
do ilości osób zgłaszających wniosek o nadanie nazwy nie zajęła stanowiska,
- Gospodarczego Rozwoju Gminy - pozytywnie opiniuje projekt uchwały, ale co do ilości osób
zgłaszających wniosek nie zajęła stanowiska,
- Budżetowo-Finansowa - jednogłośnie akceptuje projekt uchwały i proponuje wpisać liczbę 100 osób
zgłaszających wniosek o nadanie nazwy.
Pan Krzysztof Spodzieja zapytał radcę prawnego, czy ta uchwała będzie obejmowała procedurę
nadania nazwy ronda dla wniosku złożonego w ubiegłym roku.
Radca Prawny odpowiedziała, że tak, wniosek złożony w ubiegłym roku będzie podlegał tej
procedurze.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie wniosków dotyczących
ilości osób w § 2 pkt 3. Są propozycje 50 i 100 osób. Zapytał Radnych - Kto jest za tym, by wpisać do
projektu uchwał w §2 pkt 3 ilość osób 100.
Przeprowadzono głosowanie. Radni 9 głosami za, 0 przeciwnych i 6 wstrzymujących

przyjęli

wniosek o wpisanie ilości osób 100 w §2 pkt 3 projektu uchwały.
Pan Henryk Łowejko – 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 i 1 przeciwny/ podjęła uchwałę Nr
19/IV/2015 w sprawie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gminy Praszka. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 7.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o
przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania
Stypendium Burmistrza Praszki.
Komisje: Rewizyjna, Rolnictwa i Ochrony Środowiska akceptują projekt uchwały. Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej akceptuje projekt uchwały, ale ma uwagi co do
wysokości stypendium 40-70 zł miesięcznie, uważa, że jest za niska, a druga uwaga to termin
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przyznawania stypendium proponuje od 1 września.
Komisje: Rozwoju Gospodarczego Gminy i Budżetowo-Finansowa również akceptują propozycję
przyznawania stypendium uczniom z uwagami przedstawionymi przez Komisję Oświaty.
Komisja Budżetowo-Finansowa proponuje, by dopracować regulamin przyznawania stypendium i
przedstawić

projekt uchwały do rozpatrzenia na następnej sesji, a dzisiaj nie procedować tego

projektu uchwały.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Finansowej powstało
dużo uwag i komisja proponuje, by dzisiaj nie głosować projektu tej uchwały i po dopracowaniu
regulaminu przedstawić go na następnej sesji. Zapytał Radnych - Kto jest za tym, by dzisiaj nie
podejmować

uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza

Praszki i przełożyć ten temat na następną sesję?
Przeprowadzono głosowanie. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na nie podejmowanie dzisiaj uchwały
i przełożenie tej sprawy na następną sesję Rady.

Ad 8.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o
opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli na
terenie Gminy Praszka.
Wszystkie komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały.
Pan Henryk Łowejko – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej
uchwały.
Przeprowadzono glosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15
radnych i

Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 20/IV/2015 w sprawie

uchwalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli na terenie Gminy Praszka. Uchwała stanowi załącznik
do protokołu.

Ad 9.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o
opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody

na przeznaczenie do sprzedaży

nieruchomości gruntowej, położonej w Strojcu przy ul. Częstochowskiej.
Wszystkie komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały.
Pan Henryk Łowejko – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej
uchwały.
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Przeprowadzono glosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15
radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 21/IV/2015 w sprawie wyrażenia
zgody

na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Strojcu przy ul.

Częstochowskiej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 10.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji stałych
Rady o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do
sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej na arkuszu mapy
21 obrębu Praszka jako działka nr 56/17 o pow. 0,0131 ha.
Wszystkie komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały.
Pan Henryk Łowejko – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej
uchwały.
Przeprowadzono glosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15
radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 22/IV/2015 w sprawie wyrażenia
zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej
na arkuszu mapy 21 obrębu Praszka jako działka nr 56/17 o pow. 0,0131 ha.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 11.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o
opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na rzecz
Gminy Praszka.
Wszystkie komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały.
Pan Henryk Łowejko – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej
uchwały.
Przeprowadzono glosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15
radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 23/IV/2015 w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie służebności na rzecz Gminy Praszka. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 12.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji stałych Rady
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o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody nabycia przez Gminę
Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod przepompownie ścieków.
Wszystkie komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały.
Pan Henryk Łowejko – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono glosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15
radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 24/IV/2015 w sprawie wyrażenia
zgody nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod
przepompownie ścieków. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 13
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poinformował, że skarga Pana Bogusława Przybyła
wpłynęła do Rady Miejskiej w Praszce pod koniec ubiegłej kadencji i procedura rozpoczęła się w
ubiegłej kadencji. Na dzisiejszą sesję Radni otrzymali skargę i plik materiałów dotyczących
rozpatrzenia skargi. Bardzo wnikliwie rozpatrzono skargę i dzisiaj jest przygotowany projekt uchwały
wraz z uzasadnieniem, w którym uznaje się skargę na działalność Burmistrza Praszki za bezzasadną.
Poprosił o opinie Komisji dotyczące skargi.
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z uwagą, by w uzasadnieniu
dopisać zdanie „ Właściwym do rozpatrzenia sporów sąsiedzkich jest Sąd powszechny. Zgodnie z art.
144 k.c. jeżeli skarżący uważa, że właściciel sąsiedniej nieruchomości podejmuje takie działania, które
utrudniają skarżącemu korzystanie ze swojej nieruchomości, to może wystąpić do Sądu z pozwem o
zaniechanie naruszeń.
Pozostałe Komisje Stałe Rady

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały i uznały skargę za

bezzasadną.
Pan Henryk Łowejko – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono glosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało
15 radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 25/IV/2015 w sprawie
skargi na działalność Burmistrza Praszki. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący obrad zarządził 15 minutową przerwę w obradach.
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Ad 14. Zapytania i wolne wnioski.
Pani Grażyna Sołtysiak poruszyła sprawę Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Prezydent
Bronisław Komorowski podpisał z Marszałkiem Województwa Opolskiego porozumienie dot.
Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Opolska Karta Rodziny i Seniora wspomaga rodziny z co najmniej
dwojgiem dzieci oraz wspiera seniorów po 65 roku życia. Do tej pory jest 120 partnerów z różnych
branż dających zniżki dla rodzin i seniorów. Spośród 71 gmin województwa opolskiego przystąpiło
64, nie przystąpiło 7 gmin w tym nasza gmina. Dlaczego Gmina Praszka nie przystąpiła do
wprowadzenia Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.
Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że był na spotkaniu u Marszałka Województwa
Opolskiego w sprawie wprowadzenia Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Rozmawiał w tej sprawie z
Panem Adamem Łuckim – Prezesem Związku Emerytów i Rencistów, czy gmina Praszka ma w to
wchodzić, czy nie. Pan Łucki stwierdził, że nie ma aż tyle profitów z tej karty, by się to opłaciło
mieszkańcom. Nie podpisaliśmy porozumienia w tej sprawie, ale to nie znaczy, że nie podpiszemy.
Realizujemy już obecnie Kartę Dużej Rodziny / Prezydencką/, ale możemy również realizować
Opolską Kartę Rodziny i Seniora. Na tamten czas Marszałek przedstawił możliwości ulg dla rodzin i
seniorów takie jak: korzystanie z filharmonii, przejazdów komunikacją miejską, basenu, teatru czy
kina, co w naszej gminie raczej nie było do uwzględnienia. Jeśli teraz są inne możliwości ulg to
możemy rozeznać ten temat.
Pani Grażyna Sołtysiak poinformowała, że chodzi o pozyskanie partnerów do realizacji Karty
Seniora i Rodziny.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że interesował się też tym tematem i są dwie karty: Karta Dużej
Rodziny – Prezydencka i Opolska Karta Rodziny i Seniora. Przystąpienie do Opolskiej Karty Rodziny
i Seniora polega na pozyskiwaniu partnerów dających zniżki dla seniorów i wielodzietnych rodzin. W
Oleśnie zostało to dość szybko wdrożone, może u nas też nasze instytucje i podmioty gospodarcze
będą tę kartę realizować.
Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że w pierwszym etapie wprowadzania Opolskiej Karty Rodziny
i Seniora było niewiele możliwości wprowadzenia ulg. Myśmy jako gmina mogli tylko zaoferować
basen i muzeum. Jeżeli Radni będą chcieli by przystąpić do tego tematu to jest otwarty na załatwienie
tej sprawy.
Pan Krzysztof Spodzieja przedstawił wniosek o przeprowadzenie remontu drogi część ul.
Ogrodowej pomiędzy ulicami Spacerową i Wodną

gdzie nawierzchnia bitumiczna jest bardzo

zniszczona. Powierzchnia nawierzchni asfaltowej stanowiłaby ok. 400 m2 , długość drogi 157 m, szer.
2,5 m. Położenie nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm to koszt ok. 10.000 zł, z czego połowa
wniesiona byłaby z funduszu sołeckiego, a drugą połowę kosztów proponuje przeznaczyć z nadwyżki
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budżetowej lub wygospodarować z działu 600, rozdz.60016. /wniosek pisemny w załączeniu/.
Pan Bogusław Łazik proponuje przyjąć wniosek do protokołu sesji, a do tematu wrócimy w
późniejszym czasie, przy rozpatrywaniu listy potrzeb zgłoszonych przy uchwalaniu budżetu na 2015
rok. Burmistrz stwierdził, że potrzebna będzie kwota 614.000 zł.
Pan Łukasz Bilski przedstawił dwa wnioski pisemne:
1/ o analizę i wycenę oraz opinię dotyczącą uzupełnienia oświetlenia w mieście, część na istniejących
słupach, a część wykonania nowej linii w ul. Powstańców Śl. , ul. Kościuszki i na ul. Listopadowej.
2/ wykonania wygrodzeń ozdobnych w mieście : przy budynku Urzędu Miejskiego, przy rozwidleniu
uli kaliskiej i Senatorskiej, przy lokomotywie w Muzeum i wykonanie barierek przy ul. Piłsudskiego i
ul. Senatorskiej do placu targowego.
Wnioski stanowią załączniki do protokołu i zostaną przekazane Burmistrzowi Praszki.
Pan Jarosław Tkaczyński ustosunkował się do przedstawionych wniosków informując, że część
wymienionych rzeczy jest w realizacji.
Pan Józef Pilarski poruszył sprawę, która jest ujęta w programie Klubu Radnych tj. komunikowania
się z mieszkańcami gminy, informowania co robi Burmistrz Praszki, Zastępca Burmistrza, Rada.
Chodzi o wydawanie biuletynu informacyjnego. Trzeba byłoby ustalić: jak często wydawać ten
biuletyn, czy

raz na kwartał czy raz na rok , czy byłby to informator gminny, ustalić formę

odpłatności, czy odpłatnie, czy nieodpłatnie i od kiedy wydawać. Społeczeństwo dużo wie, bo co
tydzień jest wydawany tygodnik komercyjny, ale tam nie zawsze są informacje prawdziwe i rzetelne.
Część ludzi nie używa internetu i taka forma informacji jest potrzebna i właściwa. Ten temat możemy
przełożyć na następną sesję, ale proponuje go nie odkładać na szerszą dyskusję o strategii gminy.
Większość radnych nie jest w klubie radnych i mają swoje odczucia, dlatego proponuje by te sprawy
ustalić na następnej sesji Rady. Taki informator wystarczyłoby zrobić na zwykłym papierze.
Pan Bogusław Łazik poprosił przewodniczących komisji stałych o opinie i propozycje w tej
sprawie na następną sesję.
Pan Sławomir Trawiński zapytał o oświetlenie ul. Głównej i Rolniczej w Przedmościu, czy jest
zgoda na wykonanie tego oświetlenia.
Pan Jarosław Tkaczyński potwierdził, że tak , jest zgoda na wykonanie oświetlenia.
Pan Józef Pilarski zapytał, czy płyta grzewcza na ORLIKU działa czy nie, bo takie informacje do
niego docierają. To była dość droga inwestycja i gdyby coś nie działało dobrze należałoby to
reklamować.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że nic nie wie, żeby płyta grzewcza nie działała. Zimą
więcej osób korzysta z hali, a nie z boiska, a to są też koszty. Miesięcznie pogrzanie płyty boiska
kosztuje ok. 3.600 zł. Co do płyty podgrzewanej to zostało to zrobione w ramach promocji, nie
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płaciliśmy za to.
Pan Jan Jarząb zwrócił uwagę, że przy odbiorze boiska miała być podłoga gratis, czy to zostało
zrobione?
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że nie chcieliśmy odebrać Orlika, były zastrzeżenia i
należało usunąć wiele usterek. Roboty dokończeniowe robiły różne firmy i nawet trudno teraz ustalić
które i od kogo to egzekwować.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że ten ORLIK rodził się w bólach, koszt był ok.1.400.000 zł, to
było dużo, ale myślał że to z płytą podgrzewaną. Czy jest na boisko gwarancja.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że jest 2 lata gwarancji. Był już uzupełniany granulat.
Pan Bogusław Łazik zapytał, co ze sprawą wycięcia drzew na ul. Powstańców Śl. w Praszce.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że sprawa jest nie zakończona. Starostwo Powiatowe w
Oleśnie nałożyło na Gminę Praszka mandat w wysokości 260.000 zł, który należy wpłacić na własne
konto. Te opłaty są dochodami gminy i gmina może je przeznaczyć na zadania własne. Tak jest w
przypadku gminy, ale inne instytucje muszą płacić do Starostwa karę.
Pan Sławomir Trawiński zapytał Burmistrza o kanalizację w Przedmościu, kiedy będzie robiona.
Kilkakrotnie w ubiegłej kadencji wnioskował do Starostwa Powiatowego w Oleśnie o remont drogi
powiatowej w Przedmościu i uzyskiwał odpowiedź, że droga może być robiona po wykonaniu
kanalizacji lub po zrobieniu oczyszczalni przydomowych.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że teraz nie ma już tych wymogów, bo kanalizacja może
być wykonana przeciskami pod drogą. Co do wykonania kanalizacji to na tę chwilę musimy
zmodernizować oczyszczalnię ścieków, dopiero później będziemy myśleć o kanalizacji. Do
oczyszczalni trzeba zwiększyć przepustowość ścieków. Później będzie można dyskutować o
kanalizacji, ale nie wcześniej niż za dwa lata.
Pan Jan Jarząb poruszył sprawę oświetlenia ulic w Strojcu. Za szybko, bo ok. 16-tej włącza się
oświetlenie. Może można ten czas zmienić .
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że już raz wykonawca poprawiał . Nie wie dlaczego tak się
dzieje, jak to jest zrobione.
Pani Grażyna Sołtysiak również zgłosiła podobną sprawę dot. oświetlenia ul. Warszawskiej w
Praszce. Latem lampy uliczne świecą do godz.6-tej rano, jak już o godz. 4 –tej robi się widno.
Pan Bogusław Łazik zwrócił się z prośbą o naprawę ul. Kolorowej w Praszce. Jest tam bardzo dużo
dziur i błoto.
Pan Krzysztof Spodzieja zwrócił się o naprawę drogi na ul. Kiczmachów, bo jest w bardzo złym
stanie.
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Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki stwierdził, że jeszcze nie można przystąpić do
naprawy dróg, może w marcu będzie to możliwe.
Pan Łukasz Bilski zapytał, czy jest w zwyczaju umieszczać informacje o wykonaniu remontu drogi
w danym roku i z jakich środków. Zapytał również czy jest projekt dot. wykonania drogi w Gawrońcu/
Gana/ i czy można oznakować Gawroniec w Ganie.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że informacje o wykonaniu remontu w roku i z jakich
środków zamieszcza się tylko przy unijnych dotacjach. Są zabezpieczone środki na wykonanie
wodociągu.
Pan Arkadiusz Kościelny wyjaśnił, że nie ma potrzeby oznakowania Gawrońca, gdyż jest to tylko
nazwa potoczna.

Ad 15. Sprawy różne.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poinformował, że do Rady
Miejskiej w Praszce wpłynęły trzy wnioski o nadanie imienia dla ronda w Praszce przy zbiegu ulic
Piłsudskiego, Warszawskiej i Listopadowej złożone przez:
1/ Komitet Do Spraw Koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia o nadanie rondu nazwy „Rondo
Kalwaryjskie”,
2/ Towarzystwo Przyjaciół Praszki o nadanie imienia dla ronda „ Zofii i Stefana Korbońskich”,
3/ Grupę Obywatelską MIWO o nadanie imienia rondu „ 19 STYCZNIA”
oraz wniosek Grupy Obywatelskiej MIWO o nadanie mostowi na rzece Prosna imienia
„ Józefa Góreckiego”.
Pan Bogusław Łazik odczytał wnioski i zaproponował, by przekazać te wnioski Burmistrzowi
Praszki celem przeprowadzenia konsultacji społecznych zgodnie z podjętą dzisiaj uchwałą.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki zasugerował, by najpierw skierować pod konsultacje
społeczne trzy wnioski o nadanie imienia dla ronda w Praszce, a wniosek o nadanie imienia mostowi
w Praszce poddać konsultacjom społecznym w następnej kolejności.
Pani Wiesława Borowiec potwierdziła, że najpierw należy przeprowadzić konsultacje społeczne dla
nadania nazwy dla jednego obiektu , a następnie dla kolejnego.
Pan Józef Pilarski również uważa, że najpierw powinny być przeprowadzone konsultacje dla
jednego obiektu, czyli dla nadania nazwy ronda, a w następnej kolejności odnośnie nazwy dla mostu
w Praszce, bo tu może jeszcze ktoś wystąpić z inną propozycją nazwy.
Pan Bogusław Łazik poprosił o przegłosowanie: Kto jest za tym, by najpierw przeprowadzić
konsultacje społeczne w sprawie nazwy dla ronda w Praszce?
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Przeprowadzono głosowanie. Radni większością głosów / 12 za i 2 wstrzymujące, 1 radny nieobecny /
opowiedzieli się za przeprowadzeniem najpierw konsultacji dla nazwy ronda.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że w takim razie konsultacje będą przeprowadzone dla nazwy
ronda wskazanych we wnioskach, które wpłynęły do Rady Miejskiej.
Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny wyjaśniła, że do konsultacji przystąpimy po wejściu w
życie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Praszka.
Pan Krzysztof Spodzieja wyraził wątpliwość, czy to nie jest uciekanie od tematu.
Pan Józef Pilarski stwierdził, że formę konsultacji wybiera Burmistrz Praszki i wie jak to zrobić.
Konsultacje są tylko materiałem pomocniczym przy wyborze nazwy dla ronda.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady
Miejskiej w Praszce:
- pismo Ks. Prałata dr Stanisława Gasińskiego o objęcie honorowym patronatem Sympozjum
Naukowego w Praszce, które odbędzie się w dniu 25 marca 2015r. Pismo było przekazane Komisjom
Stałym Rady do rozpatrzenia. Poprosił o opinię Radnych w tej sprawie. Radni jednogłośnie wyrazili
zgodę na objęcie honorowym patronatem Sympozjum Naukowego.
- pismo Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Praszce dot.
sprawozdania z działalności za 2014 rok. Pismo zostało przekazane na posiedzenia komisji stałych
rady do zapoznania się.
- pismo Rady Sołeckiej w Skotnicy odnośnie ustanowienia drugiego przystanku autobusowego w
Skotnicy. Pismo otrzymał też Burmistrz Praszki.
Pani Danuta Janikowska poinformowała, że rozmawiała z wnioskodawczyniami i temat zostanie
rozpatrzony.
- pismo – zażalenie na postepowanie administracyjne mieszkańców wsi Gana – Komorniki w
sprawie utrzymania porządku i czystości. Pismo jest do wiadomości Rady Miejskiej,
- pismo mieszkańców wsi Rosochy w sprawie remontu drogi w Rosochach na odcinku od posesji nr
47 do 51. Pismo zostało skierowane do Burmistrza Praszki i do Rady Miejskiej,
- pismo Pana Franciszka Ratajskiego dot. wykonania chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze
powiatowej Praszka-Szyszków-Gorzów Śl.. skierowane do Starostwa Powiatowego w Oleśnie oraz
do wiadomości Rady Miejskiej w Praszce. Pismo otrzymały do zapoznania się komisje Rady,
- pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – opinia prawna w sprawie możliwości łączenia
funkcji wójta, starosty i mandatu radnego z członkostwem w zarządzie stowarzyszenia i w
organizacjach pozarządowych przygotowaną przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.
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Pan Bogusław Łazik poprosił radnych o zapoznanie się z tą opinią, czy nie zachodzi konflikt w
wykonywaniu mandatu radnego z członkostwem w innych instytucjach, wykorzystujących mienie
gminne. Gdyby takie sytuacje miały miejsce, to wówczas następuje wygaśnięcie mandatu radnego.
Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny wyjaśniła, że nie znamy sytuacji radnych, czy należą do
stowarzyszeń lub organizacji i dlatego prosi o zapoznanie się z opinią w tej sprawie, by nie było
kolizji prawnej.
Pan Bogusław Łazik poinformował, że na spotkaniu u Wojewody mieli zalecenie by po analizie
merytorycznej złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych, przewodniczący rady
oświadczyli, że wszystko jest w porządku. Przewodniczący obecni na spotkaniu nie wyrazili zgody
na takie oświadczenia, gdyż to jest branie pełnej odpowiedzialności na siebie, a o pewnych sprawach
mogą nie mieć informacji od radnych.
Pan Henryk Łowejko poprosił, by przygotować radnym kserokopię tej opinii, by mogli się
zapoznać.
Pan Bogusław Łazik poruszył sprawę szkolenia dla radnych i ewentualnie pracowników urzędu.
Przeprowadził rozmowę z firmą szkoleniową w Opolu OCDL i byłoby to na miejscu u nas.
Proponowany termin szkolenia mógłby być w dniach 16-20 luty w godz. od 10-14 - tej. Zapytał
radnych w jaki dzień byłoby najlepiej zrobić to szkolenie i w jakich godzinach. Ustalono, że może
to być poniedziałek i w godzinach popołudniowych. Cena takiego szkolenia wyniosłaby ok. 2600 zł.
Termin szkolenia ustali jeszcze z firmą szkoleniową i poinformuje radnych.
Pan Bogusław Łazik poinformował, że Klub Radnych wystosował pismo do Burmistrza Praszki
dot. spotkania w sprawie strategii rozwoju gminy Praszka. Następna sesja będzie za miesiąc, czy to
spotkanie będzie możliwe przed sesją , czy po sesji Rady?
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, że jest konieczne opracowanie
strategii rozwoju gminy i poprosimy firmy konsultingowe o przedstawienie ofert na opracowanie
strategii na 10-15 lat. Uważa, że powinno być jedno spotkanie w sprawie programu działania i
strategii.
Pan Henryk Łowejko poinformował, że w dniu 27 lutego 2015 r. weźmie udział z Panem,
Krzysztofem Spodzieją w szkoleniu członków Komisji Rewizyjnej organizowanym przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu.
Pan Bogusław Łazik poruszył sprawę podziału środków na kluby sportowe. Miała być powołana
do tego komisja, czy już została powołana.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, że powołał komisję do podziału
środków dla klubów sportowych , w której skład wchodzą członkowie Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Pan Przewodniczący Rady.
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Pan Bogusław Łazik stwierdził, że nie chce być członkiem komisji, gdyż mógłby być posądzony
o stronniczość.
Pani Grażyna Sołtysiak stwierdziła, że sami członkowie Komisji Oświaty to za mało, powinny
być jeszcze inne osoby.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że komisja proponuje podział środków na kluby sportowe a
zatwierdza ten podział Burmistrz.
Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że jutro mija termin składania ofert konkursowych i
będzie wiadomo na jakie kwoty. Przedstawił propozycję, by uwzględnić wykonanie automatyki
kotłowni na basenie, bo jest sterowana ręcznie. Ten remont kosztowałby ok. 30.000 zł, ale jeśli będą
inne propozycje to będzie ewentualnie drugi konkurs i podział środków na kluby sportowe.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił informację
dotyczącą sprawy wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Panu
Jarosławowi Tkaczyńskiemu - Burmistrzowi Praszki w związku z wygaśnięciem kadencji
burmistrza. Nie poddaje tej sprawy do rozpatrzenia Radzie, ani do zaopiniowania, ale przedkłada
taką informację, że jest taki temat. Jest w niekomfortowej sytuacji, ponieważ zgodnie z przepisami
to nie przewodniczący rady udziela urlopu burmistrzowi, jest do tego upoważniona osoba, a na
koniec kadencji stosunek pracy burmistrza się rozwiązuje i ma być wypłacony ekwiwalent. Przepisy
pozwalają na wypłatę ekwiwalentu lub na wykorzystanie w naturze, jeżeli pozostaje się w tym
samym zakładzie pracy. Wystąpił z pismem do Pana Jarosława Tkaczyńskiego o wykorzystanie w
całości lub w części zaległy urlop w tej kadencji, ale Pan Tkaczyński nie wyraził na to zgody.
Wcześniej przewodniczący udzielał urlopu, ale teraz nie udziela. Prawo jest niespójne w tym
temacie, bo kto inny udziela urlopu, a kto inny ma podpisywać pismo w sprawie ekwiwalentu. Nie
zgadza się z taką sytuacją, ale pewnie będzie musiał to zrobić. Udzielanie urlopu i wypłacanie
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop powinno należeć do tej samej osoby.
Pan Bogusław Łazik poinformował, że co roku odbywa się Turniej Sportowy Radnych Gmin
Powiatu Oleskiego. W tym roku turniej organizuje Gmina Gorzów Śl. W turnieju biorą udział radni
gmin powiatu oleskiego i powiat oleski. Turniej odbędzie się 7 marca 2015 r.. Jest to impreza
integracyjna i zaprasza wszystkich radnych , burmistrza , zastępcę burmistrza, sekretarza oraz
kierowników jednostek gminnych do wzięcia udziału w turnieju. Turniej polega na tym, że jest
kilka dyscyplin sportowych takich jak siatkówka, tenis stołowy, rzut piłką do kosza, rzut do bramki,
piłka ręczna, warcaby, rzut lotkami. Poprosił by radni się zorganizowali i zapisali w których
konkurencjach chcą brać udział. Wyjazd będzie w sobotę 7 marca o godz. 7 30-800 sprzed Urzędu
Miejskiego busem.
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Pan Arkadiusz Kościelny poinformował, że Komisja Gospodarczego Rozwoju Gminy odbyła
dyskusję nad powołaniem Forum Gospodarczego i Rolnego Gminy Praszka. Ustalono, że spotkanie
takie powinno odbyć się na wiosnę, konkretny termin zostanie ustalony w późniejszym terminie.
Ustalono wstępny program spotkania :
- Rejestracja uczestników.
- Otwarcie i wystąpienie Pana Burmistrza.
- Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Pracy z Olesna.
- Wystąpienie przedstawiciela z Urzędu Marszałkowskiego z Opola.
- Wystąpienie przedstawiciela firmy konsultingowej odnośnie możliwości pozyskania
wsparcia finansowego z programów krajowych jak i unijnych.
- Wystąpienie przedstawiciela Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Opolu.
- Wystąpienie przedstawiciela z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
- Wystąpienie przedstawiciela z Izby Rolnej w Opolu.
- Dyskusja.
Spotkanie będzie otwarte z udziałem przedsiębiorców, wyróżniających się rolników, przedstawicieli
Urzędu Miejskiego w Praszce, Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Urzędu Pracy w Oleśnie,
Centrum Obsługi Ekspo w Opolu, Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oraz Izby Rolniczej
w Opolu. Jeśli byłaby jeszcze potrzeba zaproszenia kogoś innego to poprosił o zgłoszenie do biura
Rady. Termin spotkania proponuje na maj 2015 r.
Pan Andrzej Wicher – sołtys wsi Brzeziny podziękował Burmistrzowi za pomoc finansową w
zakupie samochodu pożarniczego.

Ad 12.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że wyczerpany
został porządek obrad i wypowiedział formułę „ Zamykam IV/2015 sesję Rady Miejskiej w Praszce”.
Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach.

Protokołowała
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Koziołek

Bogusław Łazik
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