
      PROTOKÓŁ  Nr VII/2015 
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Praszce 

odbytej w dniu 11 maja 2015 roku 

w godz. 11
00

 - 12
30

 

                                                                         

                                                                   Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik 

                                                                         - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

Radnych obecnych wg listy obecności 14 / lista obecności w załączeniu /. 

Nieobecny 1 radny -  Pan Waldemar Majtyka 

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

 

1.   Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 

2.   Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz 

3.   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik 

4.   Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz Gminy  

5.   Pan Aleksander Świeykowski – Senator RP 

6.   Pan Krzysztof Chudzicki – Radny Powiatu Oleskiego  

7.   Pan Edmund Majtyka – Dyrektor  Neapco Europe Sp. z o.o.  Praszka 

8.   Pan Waldemar Kościelny – Przewodniczący MOZ NSZZ „ SOLIDARNOŚĆ” przy Neapco  

                                                  Europe Sp. z o.o. w Praszce 

9.   Pan Józef Słowikowski  – Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Technicznych  

                                                  i Ekonomicznych  przy Neapco Europe Sp. z o.o. w Praszce 

10.    Pan Grzegorz Bor – Przewodniczący Związku Zawodowego „ Metalowcy” przy Neapco  

                                                  Europe Sp. z o.o. w Praszce 

11.  Media lokalne: NTO, Radio Ziemi Wieluńskiej 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.    Powitanie zaproszonych gości. 

3.    Temat sesji: Przyszłość, rozwój Neapco Europe Sp. z o.o. w Praszce: 

        1)  przedstawienie potencjalnych zagrożeń dla ciągłości istnienia zakładu w Praszce 

             przez Przewodniczących Związków Zawodowych członków Europejskiej Rady  



             Zakładowej Neapco Europe, 

         2) plany rozwoju i funkcjonowania Neapco Europe w Praszce w następnych latach oraz  

             oczekiwania kierownictwa zakładu dotyczące współpracy z samorządem Gminy Praszka  

             – Burmistrzem i Radą Miejską  -  Managing Director – David Kasul i  Dyrektora Edmund 

            Majtyka, 

          3) przedstawienie propozycji współpracy Gminy Praszka z Neapco Europe w Praszce  

              przez Burmistrza Jarosława Tkaczyńskiego. 

          4) dyskusja oraz przyjęcie wniosków.   

4. Zakończenie obrad. 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1             

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę  

„Otwieram VII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Praszce”. Przywitał obecnych radnych na 

sesji Rady Miejskiej. Stwierdził, że obecnych jest 14 radnych, 1 radny – Pan Waldemar Majtyka 

nieobecny -   zatem obrady są prawomocne. 

          

Ad 2. 

          Pan Bogusław Łazik powitał zaproszonych gości: 

-  Pana Aleksandra Świeykowskiego – Senatora RP 

-  Pana  Edmunda Majtykę – Dyrektora  Neapco Europe Sp. z o.o.  Praszka 

-  Pana Waldemara Kościelnego – Przewodniczącego MOZ NSZZ „ SOLIDARNOŚĆ” przy  

                                                        Neapco Europe Sp.z o.o. w Praszce 

-  Pana Józefa Słowikowskiego  – Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników 

                                                       Technicznych i Ekonomicznych  przy Neapco Europe Sp.z o.o.  

                                                       w Praszce 

-   Pana Grzegorza Bora – Przewodniczącego Związku Zawodowego „ Metalowcy” przy Neapco  

                                          Europe Sp.z o.o. w Praszce 

-   Pana  Krzysztofa Chudzickiego – Radnego Powiatu Oleskiego 

-   Pana Jarosława Tkaczyńskiego – Burmistrza Praszki 

-   pracowników Urzędu Miejskiego w Praszce  

oraz przedstawicieli mediów lokalnych: NTO, Radio Ziemi Wieluńskiej. 



Ad 3.  

        Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poinformował, że od kilku 

tygodni w Praszce jest głośna sprawa dalszego funkcjonowania Neapco Europe. Jest zagrożenie, że 

Neapco wybuduje nową halę poza Praszką. Radni na dwóch poprzednich sesjach poruszyli tę sprawę. 

Dlatego też Rada Miejska chcąc wyjść naprzeciw tym problemom, na wniosek trzynastu radnych 

zwołano dzisiejszą sesję, by dowiedzieć się więcej na temat przyszłości i rozwoju Neapco Europe w 

Praszce. Wcześniej otrzymaliśmy wniosek trzech związków zawodowych działających przy Neapco 

Europe w Praszce o podjęcie wszelkich działań i spowodowanie aby Neapco Europe wybudowało 

nową halę w Praszce. Poprosił przedstawicieli związków zawodowych działających przy Neapco 

Europe o wystąpienie. 

   1/   W imieniu wszystkich związków zawodowych działających przy Neapco Europe w Praszce 

wystąpił Pan Waldemar Kościelny. Podziękował za zaproszenie na sesję i poinformował, że w dniu 

22 kwietnia 2015 r. związki zawodowe działające przy Neapco Europe wystąpiły do Rady Miejskiej 

w Praszce oraz do Burmistrza Praszki, a także do Zarządu Neapco Europe w Praszce z pismem 

odnośnie dalszych losów zakładu. W 2007 roku przy sprzedaży TeDrive związki zawodowe zostały 

oszukane. Nigdy nie wyraziły zgody na podział zakładu i na znak protestu zakład został oflagowany. 

Dzisiaj firma Neapco pomimo, że skorzystała finansowo na sprzedaży nie liczy się ze związkami. 

Jest perspektywa rozwoju zakładu na 30 lat, ale jest obawa czy ten zakład zostanie w Praszce. 

Dlatego należy podjąć wszelkie działania by zatrzymać produkcję w Praszce, bo nie stać nas na 

utratę zakładu. To są miejsca pracy w Neapco oraz w całym mieście. Wiadomo jest, że okoliczne 

gminy złożyły oferty, a co z Gminą Praszka, bo nadal nie ma oferty. Poprosił  Radę oraz Burmistrza 

o przekonanie władz Neapco, by produkcja została w Praszce. 

2/     Pan Edmund Majtyka – Dyrektor Neapco Europe podziękował za zaproszenie na sesję i 

przeprosił za nieobecność Pana Dawida Kasula, gdyż obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych i 

nie mógł dzisiaj przybyć.  Co do przyszłości zakładu i jego rozwoju nie ma się czego obawiać. W tym 

roku inwestycje są na poziomie 14 mln euro, najwyższym w historii zakładu. Obecna sytuacja jest 

wszystkim znana po wielu spotkaniach oficjalnych i nieoficjalnych. Jest umowa, że do 2020 roku 

Neapco dzierżawi grunty i budynki. Opłaty z tytułu  dzierżawy są bardzo wysokie i na dzień dzisiejszy 

oferta dalszej dzierżawy jest bardzo niekorzystna. Bardziej będzie się opłacało wybudować nowy 

zakład, co jest lepszym rozwiązaniem i długoterminowym. Zakład zostanie, jeśli oferta dzierżawy 

będzie korzystna, a jeśli nie to będzie budowany nowy zakład. Jako mieszkaniec gminy nie jest za tym 

by ten zakład w Praszce nie istniał. Bardzo chce, by zakład został w Praszce, ale trzeba wziąć pod 



uwagę interesy właściciela. Oferty sąsiednich gmin są bardzo atrakcyjne i są oczekiwania, by Gmina 

Praszka złożyła atrakcyjną ofertę dot. lokalizacji zakładu. Muszą być argumenty za tym, by zakład 

pozostał w Praszce. 

 

3/  Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki stwierdził, że rola Burmistrza jest taka, że jak wyleje 

się mleko to trzeba posprzątać. Już wcześniej z Panem Senatorem Świeykowskim prowadził rozmowy 

z Panem Edmundem Majtyką na temat zakładu i kwestii dzierżawy gruntów i budynków do 2020 roku. 

Rozmowy biznesowe toczą się poza nami, tylko trzeba patrzeć, by nie były ze złym skutkiem. 

Podjęliśmy pewne kroki w pozyskaniu gruntów pod lokalizację zakładu. Nawet jeśli cena tych 

gruntów będzie większa od przeciętnej to i tak będzie się opłacało, by ten zakład tu pozostał, tylko czy 

ten biznes już nie jest wyprowadzony. Kwestia dla kogo te warunki stworzyć, czy dla zakładu, czy 

będziemy mieć do czynienia z innym właścicielem. Będziemy konsolidować te grunty pod rozwój 

przemysłu. Już rozmawiał z urbanistą i te grunty będą pod zakład. W przyszłym tygodniu będzie 

przedstawiona Panu Dyrektorowi Neapco Europe szczegółowa oferta. 

 

 Ad 4. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił obecnych do dyskusji i na 

początek zaproponował  zabranie głosu Panu Aleksandrowi Świeykowskiemu – Senatorowi RP. 

       Pan Aleksander Świeykowski stwierdził, że właściciel zakładu ma swoje prawa i on decyduje 

gdzie i jak prowadzić biznes. Dzisiaj zakład funkcjonuje dobrze, ale musi kalkulować, czy za 5 lat 

będzie się opłacać. Burmistrz czyni działania, by ten zakład pozostał w Praszce. Już teraz budowanie 

katastroficznych wizji jest niewłaściwe. Raczej nierealne jest, że właściciel zostanie tutaj z tymi 

gruntami i pustymi halami. Mogą nastąpić różne nieoczekiwane zmiany i przy tak różnych 

możliwościach robienie szumu na wielką skalę nie pomaga w rozwiązaniu problemu. Jest presja na 

Burmistrza, a jest tak już od dwóch lat  i może to wymusi działania , ale na właściciela nie wywrze to 

żadnego skutku. To jest gra o grube pieniądze i trzeba przedstawić argumenty ekonomiczne, które 

wpłyną , że ten zakład pozostanie. Takie decyzje zapadają daleko stąd. Pamięta lata dziewięćdziesiąte, 

kiedy były zwolnienia grupowe w zakładzie, ale dzisiaj po prywatyzacji mamy dobrze prosperujący 

zakład i kilka innych przedsiębiorstw. Na rozpacz jeszcze jest za wcześnie. 

      Pan Bogusław Łazik stwierdził, że nie  było intencją Rady  by robić szum wokół tej sprawy, ale 

troska o  miejsca pracy i o rozwój naszej gminy. Tu chodzi przede wszystkim o ofertę Burmistrza, bo 

jeszcze nie została przedstawiona. Wiemy, że Burmistrz przygotowuje ofertę i to jest celem na dziś. Za 



daleko nie ma co wybiegać. W tym temacie obradowała Komisja Budżetowo-Finansowa, w skład 

której wchodzą wszyscy przewodniczący Komisji Stałych Rady Miejskiej. Poprosił Przewodniczącego 

Komisji Budżetowo-Finansowej o zabranie głosu. 

     Pan Józef Pilarski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej poinformował, że na 

posiedzenie komisji był również zaproszony Burmistrz Praszki i dyskutowano, co można zrobić w tej 

sytuacji. Spływają oferty innych gmin do Neapco i pewnie były uzgodnione z Radą. Dlatego 

poproszono o zwołanie sesji nadzwyczajnej i omówienie sprawy. Komisja Budżetowo-Finansowa 

przygotowała stanowisko dla działań Burmistrza, by mu Rada nie przeszkadzała w działaniach. 

Odczytał stanowisko wspólne Rady i Burmistrza :  Rada Miejska w Praszce i Burmistrz Praszki 

podejmą wszelkie działania do zagwarantowania rozwoju Zakładu Neapco Europe. W najbliższym 

czasie zostanie złożona oferta możliwości wykorzystania do celów inwestycyjnych obszarów 

przemysłowych w gminie Praszka, w tym terenów przylegających do istniejącego zakładu - 

przygotowanie i wykupienie gruntów.  

    Pan Aleksander Świeykowski  stwierdził, że po wysłuchaniu takiej deklaracji, właściciel zakładu 

będzie zadowolony, bo właściwie może dostać to co chce za darmo. Jest przekonany, że za  pięć lat 

może być inaczej i może się okazać, że za darmo oddaliście grunty. 

    Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że tu nie chodzi o to, że gmina będzie się 

mocno sprężać czy zadłużać, a potem likwidować szkoły, bo nie będzie w stanie wykupić tych 

gruntów.  Może to nie gmina będzie wykupywać ale inny podmiot, który się tym zajmie. My 

przedstawimy ofertę, żeby ten zakład pozostał w Praszce. 

    Pan Waldemar Kościelny odniósł się do wypowiedzi Pana Senatora. Stwierdził, że słuchając Pana 

Senatora to zgadza się z jednym, że biznes jest krwiożerczy i my nic nie możemy zrobić, ale taki 

biznes jest też w Niemczech i tam takich ruchów się nie robi, bo właściciel firmy liczy się ze 

społecznością. A u nas  zostaliśmy oszukani przez Tedrive w kwestii podziału zakładu ale załoga 

została, nie było przyjęć pracowników na nowych warunkach. Teraz musimy działać, nie można 

spokojnie przyglądać się takiej sytuacji, musimy podejmować pozytywne działania. Może 

rzeczywiście nie powinniśmy się tutaj spotykać, ale trzeba bronić prawie 1000 pracowników i dla 

dobra Praszki każdy powinien zrobić swoje. 

      Pan Bogusław Łazik Przewodniczący Rady zapytał Pana Kościelnego, czy takie stanowisko Rady, 

jakie dzisiaj przedstawiła Komisja Budżetowo-Finansowa powinno być. 

    Pan Waldemar Kościelny odpowiedział, że tak, jak najbardziej. Być może właściciel zakładu uzna, 

że ta oferta jest dobra, czy nie, ale trzeba rozmawiać i wypracowywać na spotkaniach dobre 

rozwiązania. 



     Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce zwrócił się do Radnych , czy są 

za stanowiskiem wypracowanym przez Komisję Budżetowo-Finansową. 

Wszyscy Radni jednogłośnie przyjęli stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej. 

    Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że może to stanowisko nie załatwia 

problemu, ale jest początkiem pozytywnych działań, by zakład Neapco pozostał w Praszce. 

    Pan Henryk Łowejko zabrał głos w imieniu wnioskodawców zwołania dzisiejszej sesji. Stwierdził, 

że intencją radnych było, by odrzucając partykularne interesy zintensyfikować działania i  wrócić do 

konstruktywnego działania, zacieśnić więzy samorządu z zakładem, rozmawiać, spotykać się i na 

bieżąco reagować na problemy. 

 

Ad 4. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce zakończył obrady i 

wypowiedział formułę „ Zamykam VII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Praszce”. Podziękował 

wszystkim za udział w obradach. 

 

Protokołowała                                                                              Przewodniczący Rady 

Anna Koziołek      

                                                                                                              Bogusław Łazik 


