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PROTOKÓŁ  Nr XI/2015 

sesji Rady Miejskiej w Praszce 

odbytej w dniu 19  listopada 2015 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                  

w godz. 10
00

 - 12
50

 

 

                                                                   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.   Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz 

3.   Pani Małgorzata Zawis - Skarbnik 

4.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 

5.   Pan Andrzej Podyma – Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Rozwiazywania Problemów  

                                            Alkoholowych 

6.   Sołtysi -  11 osób / wg listy obecności / 

7.  Media lokalne: NTO Olesno 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1             

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę  

„Otwieram XI sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  Przywitał obecnych radnych na XI/2015 sesji Rady 

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

          Powitał również gości zaproszonych, sołtysów, burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego. 

          Pan Bogusław Łazik powitał również Państwo Bachowskich, którzy dokładnie przedstawią  

sprawę dotyczącą budowy zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Gorzów Śl. i Gminy Praszka.        

 

Ad 2. 

         Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad:  
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  1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2.  Ustalenie porządku obrad. 

  3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji . 

  4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  5.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.          

           6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2015 rok.  

  7.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości i zasad jej  

       pobierania oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru 

       podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

       w Praszce. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień  

       w Praszce na 2016 rok.        

13.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

       oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2016 rok. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży niezabudowanych 

       działek położonych w Praszce przy ul. Marii Dąbrowskiej, przeznaczonych w planie  

       zagospodarowania przestrzennego pod mieszkalnictwo rodzinne o niskiej intensywności  

       zabudowy. 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie 

       bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej na arkuszu mapy 3 obrębu Praszka jako działka nr  

       374/6 o pow. 0,0316 ha. 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Praszka prawa 

       użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 98/9 o pow.  

      1,6947 ha na arkuszu mapy 1 obrębu Zawisna, z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami  

       infrastrukturalnymi służącymi  wykonywaniu zadań własnych w dziedzinie transportu. 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Prośnie w Praszce. 

18.  Zapytania i wolne wnioski.  

19.  Sprawy różne. 

20.  Zakończenie obrad. 

 

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

porządku obrad. Uwag 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 porządek obrad . 
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Ad 3. 

              Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował, że protokół z  X/2015 

sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 08 października 2015 r. 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 X/2015 sesji Rady Miejskiej 

w Praszce z dnia 08 października 2015r. został  jednogłośnie przyjęty 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: 

         - Pan Józef Pilarski 

         - Pan Arkadiusz Kościelny 

         - Pan  Grażyna Sołtysiak 

         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:  

         - Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca 

         - Pan Józef Pilarski 

         - Pan Arkadiusz Kościelny 

 

Ad 5.     

         Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności między 

sesjami tj. od dnia 09 października 2015 r. do 19 listopada 2015 r. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu.          

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy mają uwagi lub pytania do 

przedstawionej informacji. Zapytał Burmistrza o remont ul. Żeromskiego w Praszce. 

          Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, ze projekt został wykonany i będzie to robione w 

ramach robót dodatkowych przez Firmę LARIX  lub REMOST. Jest to koszt ok. 50.000 zł i te środki 

są zabezpieczone w budżecie. 

Więcej uwag i pytań nie zgłoszono. 
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       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady  zaproponował, by w tym momencie omówić 

sprawę  budowy zbiornika na rzece Prośnie w Gminie Gorzów Śl. i Gminie Praszka. 

Poinformował, że odbyły się spotkania robocze w tym temacie, a na ostatniej sesji podjęta została 

uchwała umożliwiająca Burmistrzowi Praszki podjęcie działań zmierzających do utworzenia zbiornika 

retencyjnego. Poprosił Burmistrza o informację dotyczącą podjętych przez niego działań w tym 

zakresie. 

       Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że spotkał się z Marszałkiem Województwa Opolskiego 

w temacie budowy zbiornika retencyjnego i  jest pozytywna opinia Marszałka. Wystąpiliśmy wspólnie 

z Burmistrzem Gorzowa Śl. z wnioskiem o zmianę wojewódzkiego planu zagospodarowania 

przestrzennego tj. o zmianę z planowanego wcześniej zbiornika w Kiku na zbiornik w gminie Gorzów 

Śl.  i w gminie Praszka. Pan Marszałek przesłał pismo do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i myśli, 

że opinia będzie również pozytywna. Po jej otrzymaniu przystąpimy do określenia, co obie gminy chcą 

i zlecimy opracowanie koncepcji budowy zbiornika, jak zaprojektować zbiornik oraz oszacować 

koszty. Na razie oczekujemy na decyzję województwa dotyczącą zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego. Pismo złożone zostało w ubiegłym miesiącu. 

      Pan Bachowski przedstawił się, że jest Prezesem Związku Wędkarskiego w Gorzowie Śl. i 

poprosił Związek Wędkarski w Opolu, by poparł działania budowy zbiornika retencyjnego na terenie 

gmin Gorzów Śl. i Praszki oraz by nie było sprzeciwu ekologów. Koncepcja budowy zbiornika musi 

zawierać warunki odnośnie linii brzegowej. Czasu jest mało, by przygotować materiały (projekt) o 

dofinansowanie budowy zbiornika.  Już w tym roku trzeba pracować nad tym,  by otrzymać dotację z 

Ministerstwa, o którą występuje Związek Wędkarski.  By ten zbiornik był dostosowany do osób 

niepełnosprawnych należy również wystąpić do PFRON-u.  Chodzi teraz o to, by mieć czas na 

opracowanie koncepcji i już trzeba zacząć działania. Trzeba mieć też świadomość, że na wszystko 

gminy nie dostaną dotacji. W projekcie muszą być uwzględnione różne rzeczy związane z całą otoczką 

zbiornika, bo potem będzie trudno uzyskać dotacje. Trzeba uwzględnić zatoczki, a cała otoczka 

zbiornika może być finansowana ze środków prywatnych. Decyzje i pomysły trzeba zgłaszać już teraz. 

W Gorzowie już się to robi i trzeba to robić tak, by uniknąć protestów. Ma informację, że gminy mogą 

przejmować tereny z Agencji Rolnej. Na dzień dzisiejszy już trzeba robić koncepcję i osadzać ją w 

realiach finansowania ze środków unii europejskiej. Środki mogą być z dużych i małych grantów. Ma 

sygnał z Wojewódzkiego Związku Wędkarskiego w Opolu, że też będzie monitował w Zarządzie 

Melioracji by wydał pozytywną opinię dot. zbiornika. W Gorzowie Śl. Burmistrz dał wytyczne, ale 

linia brzegowa jest duża i trzeba uwzględnić wszystkie rzeczy. Rozmawiał z paralotniarzami i będzie 

im potrzebna łąka, to też trzeba będzie uwzględnić w koncepcji. 
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       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że trzeba będzie zawrzeć w tej sprawie 

porozumienie międzygminne. 

       Pan Józef Pilarski wyjaśnił, że teraz czekamy na decyzję Marszałka Województwa Opolskiego, bo 

bez tego nic nie możemy robić. Jeśli będzie informacja od Marszałka wówczas Burmistrz spotka się z 

Burmistrzem Gorzowa i Państwem Bachowskim i wtedy musi zostać zawarta umowa międzygminna. 

       Pan Henryk Łowejko zasugerował, bo temat się jeszcze rozwinie, by Rada wyznaczyła łącznika, 

który by zbierał wszystkie informacje i sukcesywnie zdawał relację z postępu prac. Pan Pilarski może 

być łącznikiem i zbierać informacje, jest w kontakcie z Państwem Bachowskim i będzie przekazywał 

Radzie informacje. Pan Pilarski zgodził się na taką propozycję. Radni nie mieli uwag. 

 

Ad.6  

        Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące  

projektu uchwały w  sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2015 rok. 

        Pan Małgorzata Zawis - Skarbnik Gminy poinformowała , że została wprowadzona zmiana do 

projektu uchwały w związku z otrzymaną  dotacją z Ministerstwa w kwocie 104.454 zł.  i środki te 

zostały ujęte w dziale 801 – oświata. 

          Pan Bogusław Łazik zapytał radnych, czy są uwagi dot. tej zmiany, bo opinie komisji dotyczą 

pierwotnego projektu uchwały. Uwag nie było. 

Wszystkie komisje stałe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. 

         Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2015 rok z wprowadzoną poprawką. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /15 za/ podjęła uchwałę nr 76/XI/2015 w sprawie  

zmian w  budżecie Gminy Praszka na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Ad.7  

        Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Radni mieli 

przedstawioną informację dotyczącą stawek podatku w ubiegłych latach, proponowane na rok 2016 

oraz stawki maksymalne w 2016 r. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie, ale nie jednogłośnie. 
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        Komisja d/s Gospodarczego Rozwoju Gminy zaopiniowała pozytywnie przy 3 głosach 

wstrzymujących. Członkowie komisji mieli wątpliwości, czy nie lepiej zostawić podatek na obecnym 

poziomie, a wesprzeć GOSKOM dotacją / pismo GOSKOM-u o obniżenie podatku od nieruchomości/. 

        Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że Rada może zmniejszyć podatek od 

budowli. Przedsiębiorca musi uwzględnić w kosztach ten podatek i ma to wpływ na cenę ścieków. 

Jeśli nie obniżymy podatku to wzrośnie cena ścieków, a ceny te są już i tak wysokie. Chodzi o to by 

nie podnosić podatku od budowli, dotyczy to głównie GOSKOM-u. Jeśli w przyszłym roku GOSKOM 

się nie zwróci o obniżenie podatku, to go podniesiemy lub wrócimy do poprzednich stawek. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, że zaproponowane stawki 

podatku od nieruchomości są  na tym samym poziomie lub nawet niższe. 

                 Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

         uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /15 za/ podjęła uchwałę nr 77/XI/2015 w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 8.   

        Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące 

projektu uchwały w  sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.    

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

         Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /15 za/ podjęła uchwałę nr 78/XI/2015 w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad  9.   

       Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości i zasad jej  

pobierania oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
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Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.   

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości i zasad jej pobierania oraz 

określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.          

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /15 za/ podjęła uchwałę nr 79/XI/2015 w sprawie 

wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i 

wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 10. 

              Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru 

podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.   

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od 

nieruchomości, rolnego i leśnego. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /15 za/ podjęła uchwałę nr 80/XI/2015 w sprawie 

określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, 

rolnego i leśnego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  11.  

             Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.   

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /15 za/ podjęła uchwałę nr 81/XI/2015 w sprawie 
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udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad. 12.  

          Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień  

w Praszce na 2016 rok.  Poinformował, że w programie opisane są zadania na 2016 rok i oszacowane 

są koszty tych zadań. Poprosił Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych o kilka słów na temat możliwości dofinansowania niektórych zadań. Wpłynęły bowiem 

pisma od Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Praszka  o dofinansowanie działalności Hufca w 

Praszce oraz pismo od Wolontariuszy Świetlicy Terapeutycznej w Praszce o zwiększenie dotacji na 

realizację zadania „ Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” w ramach gminnego 

programu profilaktyki uzależnień na 2016 r. 

         Pan Andrzej Podyma -  Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  poinformował, że jest możliwość zwiększenia środków na realizację programu, bo jak 

wie są zaoszczędzone środki i można je przenieść na określone zadania. 

        Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że środki z programu profilaktyki 

uzależnień są kontrolowane i przez 8 lat nie było uwag i problemów, muszą być wykorzystywane 

zgodnie z ustawą. 

       Pan Bogusław Łazik stwierdził, że nowością w programie jest wykonanie siłowni nad rzeką 

Wyderką, a druga ma powstać przy ORLIK-u. Jest to bardzo pozytywna rzecz. Może w przyszłości 

powstaną również na wioskach. To jest nowum w programie, bo pozostałe sprawy się powtarzają co 

roku.       

Komisje : Rewizyjna, Budżetowo-Finansowa i Gospodarczego Rozwoju pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały , a komisje ds. : Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie zajęły stanowiska.   

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 

2016 rok. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych i Rada Miejska w Praszce większością głosów /12 za, 3 wstrzymujące/ podjęła uchwałę nr  

82/XI/2015 w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 

2016 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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       Pan Józef Pilarski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej przedstawił wniosek 

Komisji, by niewykorzystane w tym roku środki  przeznaczyć : 

- 2.500,00 zł dla ZHP w Praszce na dofinansowanie działalności Hufca w Praszce, 

-2.000,00 zł na działalność Wolontariuszy Świetlicy Terapeutycznej w Praszce. 

- pozostałą kwotę ok. 5.000,00 zł przeznaczyć na urządzenia siłowni zewnętrznej przy ORLIK-u w 

Praszce / dodatkowe urządzenia/. 

      Pan Andrzej Podyma wyjaśnił, że ZHP musi podać na co przeznaczą pieniądze. Zgodnie z ustawą 

środki niewykorzystane powinny zwiększyć środki na realizację zadań programu. 

      Pan Bogusław Łazik stwierdził, że jeśli już się te środki znajdą to jest taka propozycja 

wykorzystania tych środków. Poprosił o przegłosowanie wniosku Komisji Budżetowo-Finansowej. 

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek. 

 

Ad 13.   

             Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami uprawnionymi na 2016 rok.  

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.   

           Pan Bogusław Łazik poinformował, że projekt uchwały dotyczy przeprowadzania konkursów 

na realizację zadań określonych w programie przez organizacje pozarządowe i inne podmioty do tego 

uprawnione np. świetlice. 

             Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że program podlega konsultacjom 

społecznym, a w przyszłym roku /zgodnie z uwagą komisji oświaty/ program przeanalizuje Komisja 

ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

             Pan Jan Gędek – Sołtys wsi Strojec stwierdził, że w programie jest wskazany jeden obszar 

zadań, a w ustawie są wskazane 24 zadania. 

             Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że od wielu lat ten program jest 

uchwalany pod konkursy i możliwości gminy, stąd ten program jest ograniczony do tych instytucji, 

które musimy finansować. Na terenie gminy jest ok. 40 organizacji i jeśli chodzi o finansowanie to 

wszystkich nie sfinansujemy. Na ten rok może pozostawić w takim założeniu, a na przyszły rok, jeśli 

Rada będzie chciała, możemy rozszerzyć o inne zadania. 

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

uchwały omawianej uchwały.              

Przeprowadzono głosowanie. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 15 
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radnych i Rada Miejska w Praszce większością głosów /10 za, 2 przeciwnych, 3 wstrzymujących/  

podjęła uchwałę nr 83/XI/2015 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Przerwa w obradach – 15 minut. 

 

Ad 14.  

             Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży niezabudowanych       

działek położonych w Praszce przy ul. Marii Dąbrowskiej, przeznaczonych w planie       

zagospodarowania przestrzennego pod mieszkalnictwo rodzinne o niskiej intensywności zabudowy. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.   

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /15 za/ podjęła uchwałę nr 84/XI/2015 w sprawie 

wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży niezabudowanych działek położonych w Praszce przy 

ul. Marii Dąbrowskiej, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod 

mieszkalnictwo rodzinne o niskiej intensywności zabudowy. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  15.   

          Przewodniczący obrad – Pan Bogusław Łazik  poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie 

bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej na arkuszu mapy 3 obrębu Praszka jako działka nr 374/6 o 

pow. 0,0316 ha. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.   

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /15 za/ podjęła uchwałę nr 85/XI/2015 w sprawie 
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wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej 

na arkuszu mapy 3 obrębu Praszka jako działka nr 374/6 o pow. 0,0316 ha. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

Ad 16.   

        Przewodniczący obrad – Pan Bogusław Łazik  poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Praszka prawa 

użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 98/9 o pow. 

1,6947 ha na arkuszu mapy 1 obrębu Zawisna, z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami 

infrastrukturalnymi służącymi  wykonywaniu zadań własnych w dziedzinie transportu. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.   

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /15 za/ podjęła uchwałę nr 86/XI/2015 w sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Praszka prawa użytkowania wieczystego gruntu 

oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 98/9 o pow. 1,6947 ha na arkuszu mapy 1 obrębu 

Zawisna, z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi  

wykonywaniu zadań własnych w dziedzinie transportu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 17.  

       Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Prośnie w Praszce. Temat był 

rozpatrywany na wcześniejszych posiedzeniach Rady oraz poddany był konsultacjom społecznym. Nie 

wpłynęła  żadna inna propozycja nazwania mostu. Wpłynęło pismo od Pana Olejarza , w którym opisuje 

inną wersję wydarzeń w 1939 r. na moście w Praszce. Mamy opinię historyka – Pana Zbigniewa 

Szczerbika, która nie jest jednoznaczna ani dla jednej ani dla drugiej wersji wydarzeń . Radni otrzymali 

wszystkie materiały dotyczące tej sprawy i będą musieli zdecydować. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.   

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 15 
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radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /15 za/ podjęła uchwałę nr 87/XI/2015 w sprawie 

nadania nazwy mostowi na rzece Prośnie w Praszce „Józefa Góreckiego”. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

Ad 18.  Zapytania i wolne wnioski.  

            Pan Arkadiusz Kościelny złożył wniosek o utrzymanie porządku na działkach w gminie 

Praszka. Są interwencje mieszkańców, żeby Straż Miejska egzekwowała porządek od mieszkańców, a 

Straż Miejska prawdopodobnie nie może nałożyć mandatu.  

           Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że problem jest w tym, że są w gminie Praszka  takie 

posesje, że nie ma kontaktu z właścicielami i stąd brak możliwości wyegzekwowania kar. Są 

nieuregulowane sprawy spadkowe i  nikt nie odpowiada na nasze monity. W Praszce są trzy takie 

posesje na ul Wodnej, Kilińskiego i na ul. Słowackiego. 

        Pan Sławomir Trawiński stwierdził, że jak nie można ukarać mandatem to trzeba wystąpić do 

Sądu i nakazać uporządkować te miejsca. 

 

Ad 19.  Sprawy różne. 

             Pan Bogusław Łazik przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Rady, a następnie zostały 

przekazane Komisjom Stałym Rady do rozpatrzenia: 

- pismo Oddziału ZNP w Praszce dotyczące podwyżek w 2016 roku dla pracowników 

niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych  prowadzonych przez gminę 

Praszka, 

- pismo Wolontariuszy Świetlicy Terapeutycznej w Praszce o dofinansowanie działalności świetlicy, 

które dzisiaj przedstawialiśmy, 

- pismo Hufca ZHP w Praszce o dofinansowanie działalności hufca w 2016 roku, dzisiaj zostało już 

omówione, 

- wniosek Sołtys Przedmościa o wykonanie nawierzchni ul. Polnej i ul. Rolniczej w Przedmościu, 

- wniosek Rady Sołeckiej w Rozterku o utwardzenie drogi gminnej  przy której położone są posesje od 

nr 37-38a-c i postawienia lamp oświetleniowych na odcinku 250m oraz dokończenie utwardzenia 

pobocza wzdłuż drogi powiatowej w Rozterku, 

- pismo właścicieli posesji przy Placu Grunwaldzkim i ul. Sienkiewicza o wykonanie zjazdów do granic 

posesji, 

    Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że w tej sprawie rozmawiał  z osobą zainteresowaną i 

wyjaśnił, że podjazdy wykonują właściciele posesji na swój koszt. 
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     Pan Sławomir Trawiński podziękował Radzie i Burmistrzowi za przyznane środki na dokończenie 

budowy szatni na boisku w Przedmościu. 

     Pan Józef Pilarski zwrócił się z prośbą, by odpowiadać na pisma mieszkańców, bo mieszkańcy piszą 

ale nie dostają odpowiedzi. 

     Pan Henryk Łowejko zwrócił uwagę, że zabrakło w sprawozdaniu Burmistrza informacji dotyczącej 

dodatkowej oferty  o terenach inwestycyjnych dla Neapco. 

      Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że zgodnie z ustaleniami zlecił wykonanie oferty 

inwestycyjnej dla Neapco Firmie konsultingowej i 6 listopada br. została przedstawiona  na konferencji 

w Neapco. Prezentacja oferty trwała 1,5 godziny. Oferta zawierała dwa etapy wykupu terenów pod 

inwestycję Neapco. W I etapie na działkach Pana Ryszarda Nogi i Pana Knefla, były dołączone listy 

intencyjne tych właścicieli dotyczące sprzedaży działek, na pozostałe działki był list intencyjny gminy 

Praszka. Drugi etap oferty dotyczył uregulowania spraw spadkowych i byłoby to zrobione rok później. 

Oferta była przyjęta dobrze, ale nadal brak odpowiedzi  z Neapco , czy są na tak czy na  nie. Te tereny, 

które należą do Tedrive też są atrakcyjne, ale nie wiadomo, czy spełniają wymogi czy nie. Zarząd 

Neapco nie interesują ceny tych terenów. Wstępnie rozmawialiśmy o liście intencyjnym Neapco o 

kupnie tych gruntów, ale też brak jakiejkolwiek odpowiedzi. 

      Pan Henryk Łowejko, że chodziło głównie o to, by została złożona przez Gminę Praszka druga 

oferta i żeby została rozpatrzona przez Zarząd Neapco. Wie, że odbyło się spotkanie w Neapco z 

burmistrzami ościennych gmin, ale nie było burmistrza Praszki. Z wczorajszego komunikatu Zarządu 

Neapco nadal nic nie wiemy, czy będzie inwestował w Praszce. Dzisiaj o 15
00

 ma się odbyć Rada 

Europejska Związków Zawodowych z Niemiec i Polski i może będzie coś więcej wiadomo w tej 

sprawie. Związki Zawodowe z Niemiec poparły protest Związków Zawodowych w Praszce by Zarząd 

Neapco nie wyprowadził produkcji z Praszki. 

     Pan Jarosław Tkaczyński dodał, że rozmawiał z Prezesem Funduszu Orlando i Tedrive , który 

również złożył ofertę dla Neapco i też nie była wzięta pod uwagę. 

     Pan Łukasz Bilski odniósł się do sprawy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Uważa, że jest 

mała synergia we współpracy i może należałoby zacieśnić tę współpracę. 

     Pan Bogusław Łazik poruszył sprawę wydawania periodyku Gminy Praszka. Zwrócił się do radnych 

by wskazali tematy i sprawy, które powinny się znaleźć w tym informatorze. Co zostało zrobione i co 

chcieliby zrobić. Proponuje spotkanie i omówienie wspólnie co przez ten rok zostało zrobione. 

Zaproponował  najbliższy poniedziałek i ustalimy co powinno się znaleźć w informatorze gminnym. 

     Pan Bogusław Łazik  poinformował, że z Urzędu Skarbowego w Oleśnie wpłynęło pismo dotyczące 

analizy oświadczeń majątkowych radnych. Nie było drastycznych uwag grożących utratą mandatu, ale 
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są uwagi, które należy uwzględnić przy wypełnianiu kolejnych oświadczeń.  Poprosił radnych, by 

zapoznali się  z  uwagami i nie robili podobnych błędów  w przyszłości. 

     Pan Bogusław Łazik poinformował również członków Komisji Statutowej, że pierwsze posiedzenie 

zostanie zwołane w styczniu 2016 roku. Do tej pory członkowie komisji analizują Statut Gminy i 

zastanowią się nad zmianami, bo jest potrzeba aktualizacji statutu. 

    Pan Bogusław Łazik poinformował, że dzisiaj Radni otrzymali projekty budżetu na 2016 rok i 

wieloletniej prognozy finansowej. W tym roku mamy więcej czasu, więc proponuje by sesja odbyła się 

ok. 17 grudnia 2015 r., a po świętach odbędzie się jeszcze sesja podsumowująca rok. Terminy komisji 

można już planować od 3 grudnia 2015 r. Porządek sesji i materiały będą przygotowane na dwa 

tygodnie przed sesją , czyli od 2 grudnia 2015 r.  

 

Ad 23.  

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

wyczerpany został porządek obrad i wypowiedział formułę „ Zamykam XI/2015 sesję Rady 

Miejskiej w Praszce”. Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

 

Protokołowała 

                                                                                                                     Przewodniczący  

Anna Koziołek                                                                                             Rady Miejskiej 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                     Bogusław Łazik 
 

 

 

 


