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PROTOKÓŁ  Nr XII/2015 
sesji Rady Miejskiej w Praszce 

odbytej w dniu 17 grudnia 2015 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                  

w godz. 10
00

 - 13
30

 

 

                                                                   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  

3.   Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz 

4.   Pani Małgorzata Zawis - Skarbnik 

5.   Pan Santoni Polak – Radny Powiatu Oleskiego 

6.   Pan  Henryk Krześniak - Radny Powiatu Oleskiego 

7.   Pan Krzysztof Chudzicki - Radny Powiatu Oleskiego 

6.   Sołtysi -  12 osób / wg listy obecności / 

7.  Media lokalne: Kulisy Powiatu 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1             

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę  

„Otwieram XII sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  Przywitał obecnych radnych na XII/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. 
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2.    Ustalenie porządku obrad. 

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5.    Informacja Burmistrza Praszki . 

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

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

8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

9.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na  2016 rok. 

10.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu wkładu pieniężnego do 

       Oczyszczalni Ścieków Praszka Sp. z o.o. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu wkładu niepieniężnego do PPU   

        GOSKOM Sp. z o.o.  

12.   Podjęcie uchwały  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 

        i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż  

        jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli  

        prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. 

13.   Zapytania i wolne wnioski. 

  14.   Sprawy różne. 

  15.   Zakończenie obrad. 

 

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

przedstawionego porządku obrad. Uwag nie zgłoszono. 

       Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad 

dodatkowego punktu, jako punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 78/XI/2015 w 

sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Wyjaśnił, że w podjętej na 

poprzedniej sesji uchwale wkradł się błąd w jednej ze stawek i należy to poprawić. 

Radni jednogłośnie przyjęli proponowaną przez Burmistrza zmianę w porządku obrad. 

       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 . 

 

Porządek obrad: 

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
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2.    Ustalenie porządku obrad. 

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5.    Informacja Burmistrza Praszki . 

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

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

8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

9.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na  2016 rok. 

10.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu wkładu pieniężnego do 

        Oczyszczalni Ścieków Praszka Sp. z o.o. 

11.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu wkładu niepieniężnego do PPU   

        GOSKOM Sp. z o.o.  

12.   Podjęcie uchwały  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych  

        i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż  

        jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli  

        prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. 

13.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 78/XI/2015 w sprawie określenia stawek 

        podatku od środków transportowych. 

14.   Zapytania i wolne wnioski. 

  15.   Sprawy różne. 

  16.   Zakończenie obrad. 

 

Ad 3. 

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

XI/2015 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 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 XI/2015 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2015r. 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 Mieczysław Noga 

         - Pan Tadeusz Patyk 

         - Pan Henryk Łowejko 

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

do głosowania.  

         Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie powołana została 

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:  

         - Pan Mieczysław Noga - Przewodniczący 

         - Pan Tadeusz Patyk 

         - Pan Henryk Łowejko 

 

Ad 5.     

         Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności między 

sesjami tj. od dnia 20 listopada 2015 r. do 17 grudnia 2015 r. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu.         

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

przedstawionej informacji. Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Ad.6 -7 

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

projektu uchwały w  sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2015 rok. Te dwa projekty uchwał wiążą się ściśle ze 

sobą więc omówimy je razem. 

    Pan Henryk Łowejko – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że na posiedzenie 

komisji nie były przedstawione te projekty uchwał i komisja nie zajęła stanowiska. Podobnie 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy nie 

rozpatrywały tych projektów uchwał i nie zajęły stanowiska. Pozostałe komisje: Oświaty, Kultury, 

Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Budżetowo-Finansowa pozytywnie zaopiniowały oba 

projekty uchwał.  

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że w projektach uchwał nie ma 

zmian dylematycznych, są to raczej sprawy porządkujące budżet tego roku. 
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          Pan Mieczysław Noga - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

15 radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /15 za/ podjęła uchwałę nr 88/XII/2015 w 

sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

          Pan Mieczysław Noga - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2015 rok. 

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 89/XII/2015 w 

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

         

Ad.8-9  

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

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i  uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2016 rok 

omówimy razem, gdyż są ze sobą ściśle związane, a głosować będziemy odrębnie każdy projekt 

uchwały. Poinformował, że projekt budżetu na 2016 rok oraz projekt wieloletniej prognozy 

finansowej zostały przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania 

oraz Radzie Miejskiej w ustawowym terminie tj. do 15 listopada 2015 r. do zapoznania się , a 

następnie rozpatrzenia na posiedzeniach komisji Stałych Rady. Radni otrzymali uchwałę nr 

331/XLI2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej. Budżet uchwalany jest zgodnie z § 9 w/w uchwały:    

      1.  Odczytanie projektu uchwały budżetowej.                 

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

3.  Odczytanie opinii poszczególnych Komisji stałych i łącznego stanowiska Komisji  

     budżetowej. 

4.  Przedstawienie stanowiska Burmistrza Praszki do stanowiska Komisji Budżetowej. 

5.  Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 

6.  Głosowanie projektu uchwały budżetowej. 

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

komisja Budżetowo Finansowa scaliła wszystkie wnioski i przekazała Burmistrzowi Praszki. 
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Burmistrz Praszki przedstawił stanowisko dot. przedstawionych wniosków komisji. Przystępujemy 

do uchwalania kolejno: wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy Praszka na 2016 rok .  

          Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił autopoprawki do projektów 

uchwał: 

- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej - w tekście projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej został wymieniony załącznik nr 2 dotyczący 

przedsięwzięć wieloletnich, a takie nie występują. Wobec tego z tekstu projektu uchwały należy 

wykreślić treści związane z załącznikiem nr 2.  W § 1  powinno być: „1. Uchwala się wieloletnią 

prognozę finansową na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2020 stanowiąca 

załącznik nr 1 do uchwały.” oraz w § 2 powinno być „ Upoważnia się Burmistrza Praszki do 

zaciągnięcia zobowiązań: 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające 

płatności wykraczają poza rok budżetowy.” 

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2016 rok -  z uwagi na błąd pisarski w § 6 

powinno być „ 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 75.000 zł. 

                        2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w kwocie 85.000 

                            zł.”  

Autopoprawki zostały również przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.  

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

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

2016 rok oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Odczytano trzy 

uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu : 

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

Uchwała Nr 510/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r., 

- w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2016 rok – Uchwała Nr 

633/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r., 

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

budżetowej  – Uchwala Nr 634/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r . 

Powyższe uchwały  stanowią załączniki do protokołu. 

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

projektów uchwał w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia budżetu 

gminy na 2016 rok.  
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     Komisje Stałe Rady przedstawiły opinie i wnioski dotyczące projektów uchwał w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia  budżetu gminy na 2016 rok: 

-  Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej i w sprawie budżetu gminy  na 2016 rok, bez wniosków. 

- Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaakceptowała projekt uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie budżetu gminy na 2016 rok. Komisja przedstawiła 

wniosek do projektu budżetu na 2016 rok, aby w ramach środków w dziale 600 przeznaczyć kwotę 

500.000 zł na remonty następujących dróg gminnych: Gana – Gawroniec o dł. 1000 m, Przedmość 

ul. Polna i Główna – dł. 1000 m,  Strojec ul. Stawowa – i Słoneczna – dł. 850 m, Rosochy-

Szyszków – dł. 1600 m, Kowale-ul. Nowa – dł.200 m. 

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

projekty uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2016 rok. 

Przedstawiła następujący wniosek do projektu budżetu na 2016 rok : w ramach środków w dziale 

600 przeznaczyć kwotę 500.000 zł i wykonać nawierzchnię asfaltową na drogach w 

miejscowościach: Gana – Gawroniec o dł. ok.1000 m, Przedmość ul. Polna i Główna – dł. 1000 m,  

Rosochy-Szyszków – dł. 1600 m, Strojec ul. Stawowa – 600 m  i Słoneczna – dł. 250 m. 

- Komisja Gospodarczego Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2016 r. Przedstawiła następujący 

wniosek do projektu budżetu na 2016 rok : w ramach środków w dziale 600  przeznaczyć kwotę 

500.000 zł na wyremontowanie dróg gminnych w: Gana - Gawroniec, Strojec ul. Stawowa i 

Słoneczna, Przedmość ul. Główna i  Polna. 

-  Komisja Budżetowo-Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2016 rok. Omawiała sprawę remontów dróg 

gminnych wskazanych we wnioskach pozostałych komisji i wypracowała wspólny wniosek  

dotyczący remontu dróg gminnych pokrywający się z wnioskami pozostałych komisji tj: 

- w ramach środków w dziale 600  wyremontować następujące drogi: 

- Gana – Gawroniec o dł. 1000 m,  

- Przedmość ul. Polna i Główna – dł. 1000 m,  

- Strojec ul. Stawowa – i Słoneczna – dł. 850 m,  

- Rosochy-Szyszków – dł. 1600 m,  

i dodatkowo Kowale - ul. Nowa – dł.200 m. 

Omawiano też inne sprawy, które teraz nie są wprowadzane do projektu budżetu z uwagi na brak 

środków, ale może będzie możliwość realizacji tych zadań z nadwyżki budżetowej. 
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Łączny wniosek komisji Budżetowo-Finansowej jak i wnioski poszczególnych komisji stałych 

przekazano Burmistrzowi. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że w tym roku nie ma dylematów, nie 

ma przesunięć środków do innych działów. Wniosek komisji  dotyczy tylko wskazania, które drogi 

powinny być remontowane ze środków w dziale 600. 

        Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił stanowisko dotyczące 

przedstawionych wniosków komisji. Stwierdził, że w zasadzie nie ma wniosków dotyczących 

zmian w projekcie budżetu gminy na 2016 rok. Wniosek Komisji Budżetowo – Finansowej  dot. 

środków w dziale 600 stanowi propozycję, które drogi gminne powinny zostać wyremontowane. 

Gmina ma ok. 80 km dróg gminnych. Są pilne potrzeby np. dokończenie drogi w Rosochach, 

naprawa drogi w ul. Kopernika. Z tego działu środki są zabezpieczone również na remonty 

pozimowe dróg i ten bilans wówczas się uaktualni. Na ten zakres, który przedstawiła Rada potrzeba 

ok. 350.000 – 400.000 zł i myśli, że to się da zrealizować. W międzyczasie jest jeszcze wiele 

wniosków, które musimy uwzględnić w ciągu roku. Podziękował Radnym za  zaakceptowanie 

projektu budżetu gminy na 2016 rok i zrozumienie obecnej sytuacji. 

     Pan Krzysztof Spodzieja zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego Komisji Budżetowo-

Finansowej, czy wnioski komisji są głosowane na posiedzeniu Komisji, jaka jest procedura 

ustalania łącznego wniosku Komisji Budżetowo-Finansowej, czy komisja ogląda te drogi, czy 

zaocznie ocenia stan dróg. 

      Pan Józef Pilarski  - Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej odpowiedział Panu 

Spodziei, że już wyjaśniał to na posiedzeniu komisji, na którym był obecny Pan Spodzieja. Do 

Komisji Budżetowo-Finansowej spłynęły wnioski Komisji Stałych dotyczące projektu budżetu na 

2016 r. Jeśli nie ma przeniesień z innych działów to Komisja Budżetowo-Finansowa przedstawia 

wniosek zgodny z propozycjami komisji. Tylko Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

wymieniła dodatkowo ul. Nową w Kowalach. Wnioski pozostałych komisji były identyczne i 

dlatego zostały wymienione w takiej kolejności, ale kolejność wymienionych dróg nie ma 

znaczenia. 

      Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady podsumował dyskusję, że wniosek Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska był szerszy, pozostałe wnioski komisji były takie same, stąd 

kolejność wymienionych dróg. Burmistrz określił możliwą kwotę ok. 350.000 - 400.000 zł na 

realizację wniosków komisji, ale może będzie jeszcze z nadwyżki budżetowej będzie można 

przeznaczyć pozostałą kwotę na realizację wszystkich wniosków. Jest wiele rzeczy, które chcemy 

realizować, ale nie ustawiamy w kolejkę, tylko będziemy realizować w miarę możliwości w ciągu 

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

oraz uwzględnieniu stanowiska Burmistrza Praszki stwierdził, że są do przegłosowania 2 wnioski: 

- pierwszy dotyczy remontu dróg w:  - Gana – Gawroniec o dł. 1000 m,  

                                                             - Przedmość ul. Polna i Główna – dł. 1000 m,  

                                                             - Strojec ul. Stawowa – i Słoneczna – dł. 850 m,  

                                                             - Rosochy-Szyszków – dł. 1600 m,  

zgłoszony przez trzy komisje: oświaty, gospodarczego rozwoju i budżetową 

- drugi dotyczy remontów dróg w:  - Gana – Gawroniec o dł. 1000 m,  

                                                          - Przedmość ul. Polna i Główna – dł. 1000 m,  

                                                          - Strojec ul. Stawowa – i Słoneczna – dł. 850 m,  

                                                          - Rosochy-Szyszków – dł. 1600 m,  

                                                          - Kowale - ul. Nowa – dł.200 m. 

Głosowanie wniosków: 

1/ Kto jest za  pierwszym wnioskiem , który zgłosiły 3 komisje dotyczącym remontu 4 dróg? 

Przeprowadzono głosowanie.  Radni większością głosów: 12 za,1 przeciw i 2 wstrzymujące przyjęli 

wniosek. 

2/ Kto jest za drugim wnioskiem, który zgłosiła Komisja Rolnictwa  dotyczącym remontu 5 dróg / z 

dodatkową drogą w Kowalach – ul. Nowa/? 

Przeprowadzono głosowanie.  Radni większością głosów: 4 za, 10 przeciw i 1 wstrzymującym 

odrzucili wniosek. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że w zasadzie o kolejności remontów 

dróg decyduje Burmistrz, ale ponieważ chce współpracować z Radą uwzględni propozycje Rady. 

Poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie kolejno projektów uchwał w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 

2016 rok. 

       Pan Mieczysław Noga - Przewodniczący Komisji  Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

15 radnych i  Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 90/XII/2015 w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

          Następnie Pan Mieczysław Noga  - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  odczytał   

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2016 rok. 

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

15 radnych i  Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 91/XII/2015 w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

          Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki podziękował Radnym za przyjęcie budżetu 

gminy na 2016 rok i ma nadzieję, że będzie równie sprawnie realizowany jak w tym roku. 

          Pan Bogusław Łazik odniósł się jeszcze do wniosku dot. remontu ul. Nowej w Kowalach. 

Zwrócił się do Pani sołtys z informacją, że w 2016 roku do Kowali idą poważne pieniądze z 

budżetu gminy, bo jest to kwota ok. 500.000 zł., by nie było to odebrane, że w Kowalach się nic nie 

robi. 

           Pan Antoni Polak – Radny Powiatu Oleskiego przy okazji uchwalonego budżetu gminy 

Praszka na 2016 rok przedstawił informację nt. budżetu powiatu na 2016 rok, w którym też radni  

skupiają się głównie na drogach. Jest wieloletni plan budowy i remontów dróg powiatowych. Jest w 

tym planie ujęta droga w Przedmościu i Dalachowie, a droga Szyszków-Wygiełdów jest ujęta w 

remontach. Pogratulował Burmistrzowi zrealizowania w tym roku wielu inwestycji. Jest to bardzo 

pozytywnie odbierane przez społeczeństwo. Widzie, że na  przyszły rok również jest 

zaplanowanych wiele inwestycji drogowych, co jest bardzo pozytywne. Przeprosił jako Radny 

Powiatu Oleskiego, że nie mógł uczestniczyć we wszystkich sesjach Rady Miejskiej w Praszce, 

gdyż często zbiegały się terminy sesji. Jako Prezes Zarządu OSP w Praszce podziękował za dotację 

na samochód pożarniczy i poprosił, by jak najwięcej  środków przekazywać na straże pożarne. Na 

zakończenie złożył wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. 

       Pan Bogusław Łazik podziękował za życzenia i poprosił o przekazanie życzeń świątecznych i 

noworocznych dla Rady Powiatu w Oleśnie. 

 

Ad  10.  

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

dotyczące projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu wkładu pieniężnego do 

Oczyszczalni Ścieków Praszka Sp. z o.o. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.   

             Pan Mieczysław Noga - Przewodniczący Komisji  Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały. 

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

15 radnych i  Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 92/XII/2015 w sprawie 

wyrażenia opinii o wniesieniu wkładu pieniężnego do Oczyszczalni Ścieków Praszka Sp. z o.o. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  11.  

             Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinię 

dotyczącą projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu wkładu niepieniężnego do 

PPU GOSKOM Sp. z o.o.  

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.   

             Pan Mieczysław Noga - Przewodniczący Komisji  Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.             

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

15 radnych i  Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 93/XII/2015 w sprawie  

wyrażenia opinii o wniesieniu wkładu niepieniężnego do PPU GOSKOM Sp. z o.o. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 12.    

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

dotyczące projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 

i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż 

jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości 

wykorzystania udzielonej dotacji. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały poza Komisją 

Gospodarczego Rozwoju Gminy, która nie zajęła stanowisko z uwagi na nieobecność Burmistrza i 

Zastępcy Burmistrza na posiedzeniu komisji.   

            Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że zmieniły się przepisy odnośnie 

kontroli dotacji, nie zmieniły się zasady co do wysokości dotacji, to pozostaje bez zmian. 

Uszczegółowiono  tylko sprawy kontroli wykorzystania dotacji.  

            Pan Mieczysław Noga - Przewodniczący Komisji  Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.             

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 
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15 radnych i  Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 94/XII/2015 w sprawie  

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół 

prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz 

trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 13.   

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

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 78/XI/2015 w sprawie określenia stawek podatku 

od środków transportowych.   

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.   

             Pan Mieczysław Noga - Przewodniczący Komisji  Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.             

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

15 radnych i  Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 95/XII/2015 w sprawie  

zmiany uchwały Nr 78/XI/2015 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 14.   Zapytania i wolne wnioski. 

          Pani Grażyna Sołtysiak zaproponowała, by po roku bardzo dobrej pracy radnych wyznaczyć 

dyżury radnych. Radni wiejscy mają częstszy kontakt z wyborcami, natomiast radni w mieście nie 

mają takiego kontaktu z mieszkańcami. Stąd wypłynęła propozycja, by wprowadzić dyżury radnych 

w mieście. Jest to dobrowolne, kto z radnych zechce przychodzić na te dyżury. Zaproponowała, by 

dyżury odbywały się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 14-16 w pokoju nr 13 w 

Urzędzie Miejskim w Praszce. Taką informację  można zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej 

lub na stronie Urzędu, a także w informatorze gminnym, który wkrótce ma się ukazać. 

       Pan Łukasz Bilski poprosił o umiejscowienie herbu Praszki w sali Muzeum, w której odbywają 

się sesje Rady Miejskiej. 

       Pan Bogusław Łazik poprosił  Burmistrza o umiejscowienie tablic informacyjnych w 

miejscowościach z numerami posesji, które są oddalone od głównych dróg. Miał interwencję od 

mieszkańców Rosoch, że kurierzy nie mogą znaleźć adresatów przesyłek.  

      Pan Sławomir Trawiński poruszył sprawę wywozy nieczystości z oczyszczalni ścieków. Na 

drodze z Przedmościa do Praszki  na łuku drogi jest dużo błota na  drodze i jest to niebezpieczne. 
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      Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że tam jest wywożona też ziemia z 

korytowania ul. Kolorowej i stąd się wzięło błoto. 

     Pan Jan Jarząb poruszył sprawę oświetlenia w Strojcu. Jest problem z oświetleniem przy ul. 

Częstochowskiej w Strojcu.. 

     Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że sprawa została zgłoszona do właściciela drogi tj. 

Zarządu Dróg Krajowych w Opolu. 

 

 Ad 15.   Sprawy różne. 

            Pan Bogusław Łazik – przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Rady: 

- pismo sołtysa wsi Rosochy dot. planowania zadań do realizacji - wniosków mieszkańców, które 

powinny zostać zauważone, przeanalizowane i uwzględnione w wydatkach gminy. 

- pismo Państwa Kosińskich dot. oświetlenia w Kowalach ul. Kiczmachów, 

- pismo – apel Starostwa  Powiatowego odnośnie  współprowadzenia Muzeum Jeńców Wojennych w 

Łambinowicach. 

Pisma zostaną przekazane radnym na następną sesję do  zapoznania się. 

     Następna sesja odbędzie się po świętach tj. 29.12.2015 r. o godz.10. Jest  jeden projekt uchwały w 

sprawie wydzielenia rachunku dochodów oświatowych  i może jeszcze będą zmiany do budżetu tego 

roku. Przekazał życzenia, które wpłynęły do biura Rady od : Publicznego Przedszkola Nr 1 w 

Praszce z zaproszeniem na jasełka, OPS –u, Stowarzyszenia Nasza Szansa i  Publicznego Gimnazjum 

w Praszce. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne.  

       Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki  również złożył życzenia świąteczne wszystkim 

obecnym w imieniu własnym i pracowników Urzędu Miejskiego w Praszce. 

 

Ad 16. 

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

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

Praszce”. Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

 

Protokołowała 

                                                                                                                     Przewodniczący  

Anna Koziołek                                                                                             Rady Miejskiej 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                     Bogusław Łazik 


