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PROTOKÓŁ  Nr XIV/2016 
sesji Rady Miejskiej w Praszce 

odbytej w dniu 28 stycznia 2016 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                  

w godz. 10
00

 - 11
40

 

 

                                                                   Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik 

                                                                         - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

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

Nieobecny Pan Waldemar Majtyka. 

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

 

1.   Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza 

2.   Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz 

3.   Pani Małgorzata Zawis - Skarbnik 

4.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 

5.   Pan Antoni Polak – Radny Powiatu Oleskiego 

6.   Pan Franciszek Ratajski – Prezes Spółki DUON Praszka 

7.   Sołtysi -  8 osób / wg listy obecności / 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1             

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę  

„Otwieram XIV sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  Przywitał obecnych radnych na XIV/2016 sesji 

Rady Miejskiej . Stwierdził, że obecnych jest 14 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 protokołów z  XII/2015 i XIII/2015 sesji. 

4.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5.    Informacja Burmistrza Praszki . 

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2016 rok. 

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Gorzów Śląski w sprawie 
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       współpracy w zakresie planowania i realizacji zbiornika retencyjnego na rzece Prosna. 

8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół  

       podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Praszka, do  

       postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 

9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania 

       Stypendium Burmistrza Praszki. 

10.   Podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka  

       zabudowanej nieruchomości przeznaczonej na świetlicę wiejską. 

11.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka  

       nieruchomości przeznaczonej na ścieżkę pieszo-rowerową. 

12.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej  

        w Praszce na 2016 rok. 

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 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 . 

 

Ad 3. 

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

XII/2015 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz  z XIII/2015 sesji Rady z dnia 

29 grudnia 2015 r. wyłożone były do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszym 

posiedzeniem. Poprosił o zgłaszanie uwag do protokołów. Nie wniesiono uwag do protokołów.   

Przeprowadzono głosowanie.  

        Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokoły z  XII/2015 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz  z XIII/2015 sesji Rady z dnia 29 grudnia 2015 r.  

zostały  jednogłośnie przyjęte 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 Krzysztof Spodzieja 

           - Pan Łukasz Bilski 

           - 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:  
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           - Pan Łukasz Bilski - Przewodniczący 

           - Pan Henryk Łowejko 

           - Pan Krzysztof Spodzieja 

 

Ad 5.     

         Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza przedstawiła informację z działalności 

Burmistrza Praszki między sesjami tj. od dnia 30 grudnia 2015r. do 28 stycznia 2016 r. Informacja 

stanowi załącznik do protokołu.          

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

przedstawionej informacji. 

          Pan Józef Pilarski zapytał w jakim nakładzie będzie wydany Informator Gminy Praszka. 

          Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza odpowiedziała,  że informator zostanie wydany 

w nakładzie 1500 szt. 

           Pan Łukasz Bilski zapytał, czy informator można będzie udostępnić na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Praszce w wersji elektronicznej. 

           Pani Danuta Janikowska odpowiedziała, że po konsultacji z informatykiem, jeżeli będzie taka 

możliwość to tak, będzie zamieszczony. 

           Pan Bogusław Łazik zapytał o remont basenu, na czym będzie polegała modernizacja i czy 

przewidziana jest niecka dla dzieci. 

           Pani Danuta Janikowska odpowiedziała, że dokładnie jeszcze nie wiadomo jaki będzie projekt. 

           Pan Jan Jarząb zapytał o modernizację szkoły w Strojcu. 

           Pani Danuta Janikowska odpowiedziała, że modernizacja szkoły w Strojcu jest przewidziana na 

2017 rok. 

Więcej uwag i pytań nie zgłoszono. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił  Prezesa Spółki DUON Praszka  

o przedstawienie informacji o aktualnej sytuacji spółki. 

             Pan Franciszek Ratajski – Prezes Zarządu Spółki DUON Praszka poinformował, że spółka 

działa tak jak działała. Jest mniejsze zużycie gazu z uwagi na aurę pogodową. Przedstawił sytuację 

finansową spółki DUON Praszka. Jak wiemy Spółka była od dawna zadłużona,ale dług maleje, jest 

płynność finansowa i dług jest systematycznie spłacany. Na kablówce jest podana informacja o cenach 

ciepła. Ceny są na poziomie 2013 r., a nawet od  1 stycznia br. są obniżone, ceny podawane są zawsze 

netto. Cena gazu się nie zmienia, ale zmieniają się koszty eksploatacji i utrzymania. Wyraził opinię 

odnośnie planowanej budowy kotłowni przy blokach. Uważa, że nie należy niszczyć tego co już jest. 

             Pan Bogusław Łazik stwierdził, że należy dbać o własną spółkę, tym bardziej, że gmina jest 

udziałowcem. 

          Pan Edward Szaniec zapytał Pan Ratajskiego, jak Zarząd Spółki DUON Praszka podchodzi do 

budowy kotłowni i  co z modernizacją sieci gazowej. 

         Pan Franciszek Ratajski stwierdził, że spółka DUON Praszka nie wstrzymuje budowy kotłowni, 

w tej sprawie będzie rozprawa sądowa. Jeżeli chodzi o modernizację sieci gazowej to była deklaracja, 

że zostanie zainwestowana kwota, tylko nie wiadomo jaka. Modernizacja sieci na pewno byłaby tańsza 

niż budowa nowych kotłowni. 
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        Pan Józef Pilarski zapytał  Pana  Ratajskiego dlaczego rośnie cena ciepłej wody. Porównując do 

ceny z lat poprzednich to obecnie jest to wysoka cena. Na spotkaniach w 2014 r. były inne 

uzgodnienia. 

        Pan Franciszek Ratajski  wyjaśnił, że cena ciepłej wody to nie tylko zużycie ale również 

podgrzewanie wody w sieci. Płaci się nawet wtedy, jeżeli się jej nie używa. Przykłady są podane w 

informacji, którą przedłożył Radzie Miejskiej. Omówił poszczególne kotłownie, gdzie są straty. 

Uważa, że wszyscy powinni płacić jednakowo, ale to zależy od Spółdzielni Mieszkaniowej, a 

Spółdzielnia się na to nie zgadza. Stan instalacji jest dobry, awarie się nie zdarzają, kotłownie istnieją 

już długo i jeszcze długo będą istnieć. 

      Pan Bogusław Łazik stwierdził, że w kwestii budowy nowych kotłowni należałoby się dogadać ze 

Spółdzielnią Mieszkaniową. Jak na razie nie ma decyzji Spółdzielni Mieszkaniowej odnośnie 

podpisania umowy wieloletniej na odbiór ciepła od spółki DUON, spółdzielnia podjęła uchwałę o 

budowie kotłowni  i  nie wiadomo co dalej. Nie wiedzieliśmy, że jest złożony pozew w tej sprawie. 

      Pan Franciszek Ratajski stwierdził, że spółka DUON Praszka nie ma wielkich zysków, ale jak 

zostaną wybudowane nowe kotłownie to gmina poniesie koszty, bo będzie musiała wybudować 

kotłownie w szkołach i przedszkolach, a także poniesie straty związane z istniejącą siecią grzewczą. 

      Pan Henryk Łowejko stwierdził, że należy się zastanowić nad tą sprawą w sądzie, bo trzeba przede 

wszystkim mieć na uwadze mieszkańców. Proponuje spotkać się i przedyskutować wszystkie za i 

przeciw. 

       Pan Franciszek Ratajski – nie wie jak ta sprawa się skończy, DUON Praszka będzie dostarczał 

ciepło dotąd, dopóki nie dostanie wypowiedzenia ze Spółdzielni Mieszkaniowej. 

       Pan Bogusław Łazik podziękował Panu Ratajskiemu za przedstawienie informacji dot. Spółki 

DUON Praszka. 

 

Ad 6.  

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

projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2016 rok. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.   

        Pan Łukasz Bilski – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały  

w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2016 rok. 

Przeprowadzono głosowanie. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /14 za/ podjęła uchwałę nr 98/XIV/2016 w sprawie 

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

 

Ad 7.     

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

projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Gorzów Śląski w sprawie       

współpracy w zakresie planowania i realizacji zbiornika retencyjnego na granicy gmin Gorzów Śląski - 

Praszka.           

         Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza poinformowała, że w załączniku do uchwały, w 

projekcie porozumienia wprowadzono drobne zmiany. W § 2 i § 3  na końcu zdania dodano słowa 

„oraz ewentualnych czynności przygotowawczych”. W § 4 zmieniono  zapis zamiast „ ok. 100.000,00 

zł” na „ do 100.000,00 zł ”.  
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Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.   

        Pan Łukasz Bilski – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych i Rada Miejska w Praszce większością głosów /12 za, 2 wstrzymujące/ podjęła uchwałę nr 

99/XIV/2016 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Gorzów Śląski w sprawie współpracy  

w zakresie planowania i realizacji zbiornika retencyjnego na granicy gmin Gorzów Śląski - Praszka. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 8.     

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

projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i 

gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Praszka, do postępowania rekrutacyjnego 

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 

        Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.   

        Pan Łukasz Bilski – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej 

uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie/ 14 za/ podjęła uchwałę nr 100/XIV/2016 w sprawie  

określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których 

organem prowadzącym jest gmina Praszka, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 9.     

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

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania Stypendium 

Burmistrza Praszki. 

          Pan Grzegorz Jabłoński - Członek Komisji Budżetowo-Finansowej złożył wniosek o  

odrzucenie projektu uchwały w sprawie stypendium Burmistrza Praszki z uwagi na to, że uczniowie 

szkół podstawowych idąc do Gimnazjum w Wierzbiu nie byliby objęci tą uchwałą, nie mogliby 

otrzymać Stypendium Burmistrza Praszki. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  poddał wniosek pod 

głosowanie. Stwierdził, że  głosowało 14 radnych i Rada Miejska w Praszce większością głosów /13 

za, 1 wstrzymujący/ przyjęła wniosek. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 

przyznawania Stypendium Burmistrza Praszki został oddalony celem doprecyzowania regulaminu. 

 

Ad 10.           

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

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka zabudowanej 

nieruchomości przeznaczonej na świetlicę wiejską.         

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.   

         Pan Łukasz Bilski – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 
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omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /14 za/ podjęła uchwałę nr 101/XIV/2016 w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka zabudowanej nieruchomości przeznaczonej na 

świetlicę wiejską. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 11.              

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

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka  nieruchomości  

przeznaczonej na ścieżkę pieszo-rowerową. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.   

         Pan Łukasz Bilski – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie/ 14 za/ podjęła uchwałę nr 102/XIV/2016 w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości przeznaczonej na ścieżkę pieszo-

rowerową. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 12.   

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

planów pracy komisji na 2016 r., które będą stanowiły załącznik do przedstawionego projektu 

uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2016 

rok. 

Przewodniczący Komisji Stałych Rady przedstawili plany pracy na 2016 rok. 

         Pan Łukasz Bilski – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie/ 14 za/ podjęła uchwałę nr 103/XIV/2016 w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2016 rok. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 13.   Zapytania i wolne wnioski – nie  było. 

   

  Ad 14.   Sprawy różne. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poinformował, że do Rady 

Miejskiej w Praszce wpłynęły następujące pisma: 

-  z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wpłynęły dwie  uchwały dotyczące opinii o 

prawidłowości planowanej kwoty długu – Uchwała Nr 679/2015 z dnia 19 stycznia 2016 r.  / w 

załączeniu do protokołu/ oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale 

budżetowej – Uchwała Nr 709/2015 z dnia 19 stycznia 2016 r. /w załączeniu do protokołu/. Obie 

uchwały zostały odczytane. 
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-  sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie za 2015 rok.  Pismo przekazano Radnym do zapoznania się z nim, 

-   od Pana Janusza Smugowskiego z  Szyszkowa o wykonanie oświetlenia w Szyszkowie, 

-  Rady Gmin w Łubnianach i Prószkowie dot. wyrażenia sprzeciwu wobec działań Prezydenta 

Miasta Opola w celu powiększenia terytorium Opola. 

     Pan Bogusław Łazik poinformował członków Komisji Statutowej o terminie posiedzenia tj.  

1 lutego 2016 r. godz. 14-tej. 

      Pan Łukasz Bilski  poruszył sprawę wycinania drzew, od kiedy można wycinać  i  by dopilnować 

by w miejsce wyciętych posadzono nowe drzewa. Zwrócił się również o uprzątnięcie terenu przy 

cmentarzu /wysokie trawy/. 

      Pan Edward Szaniec zapytał, ile kosztowały informatory gminy Praszka. 

      Pani Danuta Janikowska odpowiedziała, że 1500 zł. 

         

Ad 15.  

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

został porządek obrad i wypowiedział formułę „ Zamykam XIV/2016 sesję Rady Miejskiej w 

Praszce”. Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

 

Protokołowała 

                                                                                                                     Przewodniczący  

Anna Koziołek                                                                                             Rady Miejskiej 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                     Bogusław Łazik 

 

 

 

 

 


