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PROTOKÓŁ  Nr XIII/2015 

sesji Rady Miejskiej w Praszce 

odbytej w dniu 29 grudnia 2015 roku 

w godz. 10
00

 - 12
00

 

                                                                         

                                                                         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.   Sołtysi - 9 osób/ wg listy obecności/ 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1 

             Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę  

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

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

            Powitał również 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.    Informacja z działalności Burmistrza . 

4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Praszka na 2015 rok. 

5.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów. 

6.    Zapytania i wolne wnioski. 

  7.    Sprawy różne. 

  8.    Zakończenie obrad. 

 

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

przedstawionego porządku obrad .         
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Uwag i innych propozycji nie zgłoszono. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przegłosowanie  porządku 

obrad. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie przyjęli porządek obrad. 

 

Ad 3. 

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

między sesjami tj. od  18 grudnia 2015 r. do 29 grudnia 2015 r.   Poinformował, że w tym okresie: 

- wykonane zostały ulice: Kolorowa i Żeromskiego. Dzisiaj będą wystawione faktury.  

- wykonywane są pobocza na drogach wiejskich, część tych robót będzie rozliczona w tym roku a 

część w następnym, 

- jest wykonany wodociąg w Markach. Trwają jeszcze badania Sanepidu, 

- w ul. Spacerowej w Kowalach jest robiony wodociąg, badane są przyłącza. Dzisiaj może jeszcze coś 

wyjść i dlatego w dzisiejszym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie są zwiększane środki 

na drogi, 

- zakupiono samochód dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie. Ten stary zostanie 

przekazany do Gimnazjum a zielony opel do Zespołu Placówek Specjalnych, 

- wpłynęły środki ze Schetynówek. Możemy być zadowoleni z realizacji zadań w tym roku. 

Większość zaplanowanych rzeczy zostało zrobionych, również dzięki Radzie. Podziękował Radnym 

za współpracę w tym roku i życzyłby sobie takiej współpracy w 2016 roku. 

          Pan Bogusław Łazik podziękował w imieniu własnym i mieszkańców ul. Kolorowej za 

zrobienie drogi, jest kończona ta inwestycja. To zadanie weszło niespodziewanie, gdyż od wielu lat 

trudno było je zrealizować. W tym roku pojawiły się środki i mogło to być zrobione. Udało się 

również zrobić ul. Żeromskiego, ul. Listopadową, Warszawską i chodnik oraz parking przy Urzędzie. 

         Przewodniczący obrad zapytał, czy są pytania do Burmistrza odnośnie przedstawionej 

informacji. Pytań nie było. 

            

Ad 4.    

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Skarbnik o objaśnienie 

przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2015 r. 
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         Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik poinformowała, że trzeba przesunąć środki w kwocie 

10.000 zł  z działu gospodarka ściekowa, które są niewykorzystane do działu transport i łączność na 

drogi, gdyż mogą jeszcze do końca roku wystąpić potrzeby wynikające z rozliczenia robót. 

          Pan Sławomir Trawiński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 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/ 15 za/ podjęła uchwałę Nr 96/XIII/2015 w sprawie 

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

 

Ad  5.    

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

sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów. Projekt uchwały był już omówiony na 

poprzedniej sesji. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu poprosił o wydzielenie rachunku 

dochodów. Podobnie wydzielony rachunek mają też inne placówki oświatowe. 

             Pan Sławomir Trawiński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 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 97/XIII/2015 w sprawie 

utworzenia wydzielonego rachunku dochodów.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 6. 

            Pan Józef Pilarski zapytał burmistrza o działania w sprawie zalewu. 

            Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że opinia Wojewódzkiego Zarządu Wód jest taka, 

że  rzeka Prosna nie ma takiej dużej ilości wody by powstał zalew 100 ha, ale można zrobić zalew  

na 50 ha. Trzeba zlecić wydanie opinii do hydrologa, który stwierdzi, czy wystarczy wody z rzeki 

Prosny na zasilanie zbiornika. Może mógłby to być mniejszy zalew. Finansowanie moglibyśmy 

uzyskać z Krajowego Programu Infrastruktury, gdyż tu możemy uzyskać więcej pieniędzy. Dzisiaj 

jest też sesja w Gorzowie Śl. i mieliśmy przyjąć porozumienie, ale Burmistrz Gorzowa Śl. poprosił o 

przełożenie tej sprawy na styczeń 2016 r. Złożył deklarację partycypacji w kosztach koncepcji i 

projektu  w wysokości 50%  i uszczegółowimy wielkość prac wstępnych , a później koszty będą 

adekwatne do położenia zbiornika. 

       Pan Sławomir Trawiński zapytał o zbiornik w Kiku,  czy jest możliwość jego realizacji? 
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       Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że zbiornik w Kiku jest w planach woj. opolskiego.                  

Pan Bogusław Łazik  stwierdził, że zmienił się sposób finansowania. Program Infrastruktury jest o 

zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym i zależy co się punktuje w tym programie, co bardziej 

opłacałoby się zrobić. 

         Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że jeśli chodzi o KIK to tam wchodzą trzy gminy i to 

jest lepiej punktowane w programie, ale ten zbiornik bardzie by służył gminom ościennym niż 

gminie Praszka. Teraz koncepcja zbiornika na terenie Praszki i Gorzowa jest bardziej sensowna. 

 

Ad 7.  Sprawy różne. 

          Pan Bogusław Łazik podsumował pracę Rady od początku kadencji. Współpraca Radnych 

układała się bardzo dobrze. Decyzje ważne dla gminy zapadały prawie jednogłośnie. W 2014 roku 

uchwalono budżet na 2015 rok. Część z tych zadań, które były zaplanowane w budżecie zostało 

wykonanych tj: 

- uchwalono stypendium Burmistrza Praszki, 

- przystąpiono do Opolskiej Karty Rodziny i Seniora i Karty Dużej Rodziny /Prezydenckiej/, 

- podjęta została uchwała w sprawie konsultacji społecznych odnośnie nadawania nazw , 

- pracowano nad Strategią Gminy Praszka, odbyło się  w tym temacie też Forum Gospodarcze w 

Ganie, 

- dokonywano zmian w budżecie, bo środki pozwalały na zrealizowanie  szeregu innych rzeczy 

takich jak: siłownia przy rzece Wyderce, w świetlicach wiejskich w Ganie i Brzezinach zwiększono 

o części etaty, 

- pracowano nad przejęciem obiektów stadionu w Praszce, 

- powstała klas o rozszerzonym w-f, 

- dokończono budowę szatni na boisku w Przedmościu, 

- wykonano wiele dróg w mieście i na wioskach, 

- zrobiono tzw. Koperty życia, 

- podatki w zasadzie nie uległy podniesieniu, a część została na obecnym poziomie, 

- rozpatrywana była sprawa NEAPCO dot. utrzymania zakładu w Praszce. Została przedstawiona 

uszczegółowiona oferta, 

- komisje miały wyjazdowe posiedzenia w celu oceny stanu dróg, funkcjonowania jednostek 

gminnych i spółki Oczyszczalnia Ścieków. 

          Pan Bogusław Łazik podziękował wszystkim radnym oraz Burmistrzowi za dobrą i owocną 

współpracę w tym roku. To co zostało zrobione  było na wielkość tegorocznego budżetu. 
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         Pan Henryk Łowejko podziękował radnym za współpracę. Stwierdził, że na początku kadencji 

obawiał się pracy w Radzie, ale jest ta praca bardzo pozytywna. Podziękował również Burmistrzowi 

i pracownikom urzędu za współpracę. 

         Pan Bogusław Łazik poinformował, że w styczniu – lutym przystąpimy do pracy nad zmianą  

statutu gminy. Zaproponował termin pierwszego spotkania na 11 stycznia 2016 r. Radni 

zaakceptowali proponowany termin. Część rzeczy w statucie wymaga uaktualnienia.  Można już 

pracować nad statutem i zgłaszać propozycje zmian. Na pierwszej sesji w nowym roku będą też 

uchwalane plany pracy Komisji Stałych Rady na 2016 rok  i składane będą sprawozdania z pracy 

komisji za poprzedni rok. 

Ustalono dyżury radnych na każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 14-16 w pok. Nr 13 w 

Urzędzie Miejskim w Praszce. Pierwszy dyżur wypada 7 stycznia 2016 r. Informacja o dyżurach 

będzie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.        

        Pan Arkadiusz Kościelny podziękował za zwiększenie etatu w świetlicy w Ganie i zaprosił na 

kolędowanie w dniu 10 stycznia w niedzielę o godz. 15 w sali OSP w Ganie. 

        Pan Bogusław Łazik odczytał życzenia świąteczne, które wpłynęły do biura Rady od: PSP 

Kowale, ZPS Praszka, PSP Nr 2 Praszka, ZKS MOTOR Praszka, PSP Nr 4 Praszka, Świetlicy 

Terapeutycznej w Praszce, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wierzbiu. 

             

Ad 8.  

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

został porządek obrad i wypowiedział formułę „ Zamykam XIII/2015 sesję Rady Miejskiej w 

Praszce” . Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

 

Protokołowała 

                                                                                                                     Przewodniczący  

Anna Koziołek                                                                                             Rady Miejskiej 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                     Bogusław Łazik 

 

 
 


