PROTOKÓŁ Nr XV/2016

sesji Rady Miejskiej w Praszce
odbytej w dniu 31 marca 2016 roku
w godz. 1000 - 1215
Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce
Radnych obecnych wg listy obecności 14 / lista obecności w załączeniu /.
Nieobecny Pan Arkadiusz Kościelny.
Spoza składu Rady Miejskiej:
Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza
Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz
Pani Małgorzata Zawis - Skarbnik
Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny
Pan Antoni Polak – Radny Powiatu Oleskiego
Pani Kamila Drelich – Kierownik Zespołu Badawczego Konsorcjum: Grupa Ergo Sp. z o.o.
Wrocław i lider Konsorcjum ARBITER S.A. Wrocław
7. Sołtysi - 7 osób / wg listy obecności /
1.
2.
3.
4.
5.
6.

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:

Ad .1
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę
„Otwieram XV sesję Rady Miejskiej w Praszce”. Przywitał obecnych radnych na XV/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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z XIV/2016 sesji.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Informacja Burmistrza Praszki .
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2016 rok.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel
Miasta Praszki”.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania
Stypendium Burmistrza Praszki.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2016.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości
gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie
bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej na arkuszu mapy 2 obrębu Kowale jako działka
nr 116/9 o pow. 0,0135 ha..
Zapytania i wolne wnioski.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad.

Przewodniczący obrad wniósł o dokonanie następujących zmian w porządku obrad:
- o przeniesienie punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Praszka
na lata 2015-2025 w miejsce punktu 6 z uwagi na obecność Pani Kamili Drelich reprezentującej
firmę, która opracowała Strategię Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 i wyjaśnienie
niektórych zagadnień. Następne punkty otrzymają kolejne numery.
- w związku z przedłożonym przez Pana Roberta Zimnowodę projektem uchwały w sprawie
obelisku upamiętniającego Józefa Góreckiego proponuje rozpatrzyć sprawę jako punkt 16.
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 z
wprowadzonymi zmianami.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że Radni
jednogłośnie przyjęli porządek obrad ze zmianami.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z XIV/2016 sesji.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Informacja Burmistrza Praszki .
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2016 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel
Miasta Praszki”.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania
Stypendium Burmistrza Praszki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości
gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie
bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej na arkuszu mapy 2 obrębu Kowale jako działka
nr 116/9 o pow. 0,0135 ha.
16. Omówienie sprawy budowy obelisku przy moście ul. Piłsudskiego w Praszce upamiętniającego
Józefa Góreckiego.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.
Ad 3.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z
XIV/2016 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 stycznia 2016r. 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 XIV/2016 sesji Rady
Miejskiej w Praszce z dnia 28 stycznia 2016 r. zostały 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 Edward Szaniec
- Pan Waldemar Majtyka
- Pan Robert Zimnowoda
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 Edward Szaniec – Przewodniczący
- Pan Waldemar Majtyka
- Pan Robert Zimnowoda

Ad 5.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności Burmistrza
Praszki między sesjami tj. od dnia 29 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016r. Informacja stanowi
załącznik do protokołu. Przedstawił również radnym projekt graficzny modernizacji pływalni krytej
w Praszce. Poinformował o terminie Forum Rolników, które odbędzie się w MGOKiS w Praszce w
dniu 29 kwietnia 2016 r. W uzupełnieniu informacji poinformował, że w marcu w Gminie Rudniki
odbył się kolejny Turniej Radnych Powiatu Oleskiego, a w przyszłym roku organizatorem turnieju
będzie Gmina Praszka.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są pytania do przedstawionej przez Burmistrza informacji.
Pani Grażyna Sołtysiak zapytała, jak obecnie funkcjonuje świetlica terapeutyczna w Klubie
Abstynenta.
Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że dwie organizacje złożyły
oferty: Janko Muzykant i Nepsis. Świetlicę prowadzi Gmina Praszka. Obecnie jest tam zatrudniony
instruktor. Dzieci jest trochę mniej i są to te same dzieci, co już uczęszczały na zajęcia. Jest 3
wolontariuszy i są to inne osoby niż były. Wolontariusze z Nepsis jeśli będą chcieć pracować z
dziećmi to mogą.
Pan Krzysztof Spodzieja poruszył sprawę zmiany organizacji ruchu w Kowalach. Stwierdził, że
nie do końca zostało to zrobione tak jak powinno być.
Pan Łukasz Bilski zapytał, jak długi będzie termin rozbudowy basenu.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, że to jest jeszcze na etapie
koncepcji, gdyż przewidywany koszt wynosi ok. 3 mln zł i trzeba będzie na to przeznaczyć środki w
budżecie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy mają uwagi lub pytania do
przedstawionej informacji.
Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.
Ad 6.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Panią Kamilę Drelich o
przedstawienie w skrócie opracowanej Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025.
Pani Kamila Drelich reprezentująca firmę, która opracowała strategię poinformowała, że prace
nad strategią trwały od połowy 2015 roku. Pytano mieszkańców, radnych , sołtysów o to, co miałoby
się znaleźć w Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025. Były przeprowadzone
konsultacje społeczne i uzgodnienia z organizacjami środowiskowymi. Odbyło się również spotkanie
z radnymi w sprawie projektu strategii, po którym zostały wprowadzone poprawki zgłoszone przez
radnych. Podziękowała wszystkim za współpracę przy opracowaniu strategii, a w szczególności Panu
Burmistrzowi i Zastępcy Burmistrza oraz Pani Halinie Błach.
Pan Bogusław Łazik podziękował Pani Kamili Drelich za wystąpienie i poprosił Komisje
Stałe Rady o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy
Praszka na lata 2015-2025.
Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Pan Edward Szaniec – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały
w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025.
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 104/XV/2016 w sprawie
przyjęcia strategii rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Ad 7.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Pan Edward Szaniec – 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 105/XV/2016 w sprawie
zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Ad 8.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2016 rok.
Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Pan Edward Szaniec – 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 106/XV/2016 w sprawie
zmian w budżecie Gminy Praszka na 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 9.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące
projektu uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Pan Edward Szaniec – 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 107/XV/2016 w sprawie
opłaty prolongacyjnej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 10.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta
Praszki”. Wyjaśnił, że do tej pory nie było przepisów dotyczących nadawania honorowego
obywatelstwa i postanowiono ustalić regulamin przyznawania tytułu „ Honorowy Obywatel Miasta

Praszki”. W przygotowanie regulaminu bardzo zaangażowała się Radna Grażyna Sołtysiak oraz
Radca Prawny Urzędu – Pani Wiesława Borowiec.
Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Pan Edward Szaniec – 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 108/XV/2016 w sprawie
uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Praszki”. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu.
Ad 11.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania Stypendium
Burmistrza Praszki.
Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Pan Edward Szaniec – 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 109/XV/2016 uchwały
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza
Praszki. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Pan Bogusław Łazik poprosił o przygotowanie roboczego tekstu jednolitego dla dyrektorów
szkół.
Ad 12.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące
projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2016.
Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Pan Edward Szaniec – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt
omawianej uchwały.
Pan Krzysztof Spodzieja zwrócił uwagę, że Pan Tadeusz Patyk powinien być wyłączony z
głosowania, gdyż w projekcie uchwały jest wpisany jako opiekun zwierząt.
Pan Tadeusz Patyk zgłosił wniosek o wyłączenie z głosowania jego osoby. Wniosek został
przyjęty.
Przeprowadzono głosowanie.

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13
Radnych i Rada Miejska w Praszce większością głosów /12 za/ podjęła uchwałę nr 110/XV/2016 w
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2016. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 13.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Pan Edward Szaniec – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13
radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /13 za/ podjęła uchwałę nr 111/XV/2016 w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 14.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości
gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi.
Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Pan Edward Szaniec – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13
radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /13 za/ podjęła uchwałę nr 112/XV/2016 w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na
poszerzenie drogi. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 15.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad 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 2 obrębu Kowale jako działka nr 116/9
o pow. 0,0135 ha.
Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Pan Edward Szaniec – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13
radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /13 za/ podjęła uchwałę nr 113/XV/2016 w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na
poszerzenie drogi. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przerwa w obradach – 15 minut.
Ad 16.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poinformował, że wstępnie był przedstawiony
projekt uchwały w sprawie budowy obelisku przy moście im. Józefa Góreckiego, ale Burmistrz
przedstawił inną propozycję, którą teraz przedstawi.

Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że zgłosił się do niego Radny Zimnowoda w imieniu
Grupy Obywatelskiej MIWO o udostepnienie gruntu pod budowę obelisku upamiętniającego Józefa
Góreckiego. Został przygotowany projekt uchwały w tej sprawie, ale lepiej byłoby, by inwestorem
nie była Gmina, tylko Grupa Obywatelska MIWO. Gmina udostępniłaby grunt i ewentualnie
dotacją wspomoże MIWO. Można byłoby ogłosić konkurs i tym sposobem przekazać dotację. Już
wcześniej były fakty, że Gmina użyczała lub wydzierżawiała grunty i tak np. przy Rondzie
Kalwaryjskim Gmina użyczyła gruntu na postawienie tablicy pamiątkowej. Zaproponował, by
Rada wyraziła opinię dot. obelisku i użyczenia gruntu, a inwestorem obelisku byłaby Grupa
Obywatelska MIWO.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że nie będziemy zatem podejmować
uchwały w sprawie budowy obelisku tylko Rada zaopiniuje wniosek Grupy Obywatelskiej MIWO o
ustawienie obelisku i użyczenie gruntu przez Gminę. Jeśli Rada wyrazi zgodę, a nie dofinansuje, to
może ta inwestycja nie dojść do skutku. Propozycja dofinansowania jest na kwotę 10.000 zł.
Pan Robert Zimnowoda wycofał złożony projekt uchwały w sprawie budowy obelisku.
Pan Bogusław Łazik zapytał radnych, kto jest za propozycją przedstawioną przez Burmistrza,
czyli za użyczeniem gruntu przez Gminę i za dofinansowaniem budowy obelisku?
Radni większością głosów – 12 głosami za i 1 wstrzymującym wyrazili pozytywną opinię dla
propozycji przedstawionej przez Burmistrza Praszki w sprawie obelisku.
Ad 17. Zapytania i wolne wnioski.
Pan Łukasz Bilski wyraził zaniepokojenie na brak działań ze strony Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie ronda na ul. Kaliskiej. Podziękował za uporządkowanie
terenu przy cmentarzu oraz zasugerował, by pomyśleć o zaplanowaniu terenów zieleni i
zatrudnieniu firmy, by dokonała fachowego zagospodarowania tych terenów.
Pan Sławomir Trawiński odniósł się do remontów dróg gminnych wiejskich szutrem, czy to
będzie kontynuowane?
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że będą kontynuowane remonty dróg, jest już firma
wynajęta do wykonania tych remontów.
Pan Krzysztof Spodzieja zapytał o remont ul. Kiczmachów w Kowalach.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że część już została zrobiona, a druga część też będzie
remontowana.
Pan Krzysztof Spodzieja poruszył sprawę wykaszania rowów, czy to ktoś robi z gminy, czy
mieszkańcy mają to robić przy swoich działkach?
Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że jeśli są to rowy gminne to oczywiście to robi gmina, ale
jeśli są prywatne to powinien to robić właściciel. Są wyjątki, że niektóre rowy gmina czyści, ale
trzeba mieć świadomość tego, że to kosztuje.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady przedstawił prośbę Burmistrza o wyrażenie przez
Radę opinii w następujących sprawach:
1. Wyrażenia zgody przez Burmistrza Praszki na umieszczenie obelisku upamiętniającego
wydarzenia z dnia 1 września 1939 roku i osobę por. Józefa Góreckiego, na działce stanowiącej
własność Gminy Praszka. Oznaczonej jako dz. Nr ew.488 obręb Praszka ( wniosek Stowarzyszenia
MIWO).
2. Wyrażenia zgody na zawieszenie prac nad studium uwarunkowań zagospodarowania
przestrzennego gminy Praszka na czas ukazania się i wyjaśnienia spraw związanych z przepisami

wykonawczymi do ustawy o rewitalizacji oraz ustawy krajobrazowej, które to przepisy warunkują
poprawne wykonanie studium.
3. Wyrażenia zgody na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów przemysłowych w gminie Praszka. Stosowna uchwała zostanie przygotowana na następną
sesję Rady.
4. Nieodpłatnego przekazania gruntu pod budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej, Szosy
Gańskiej i Kopernika, na rzecz GDDKiA oddz. Opole ( Skarb Państwa).
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa gruntu pod obelisk
upamiętniający Józefa Góreckiego już została omówiona. Co do pozostałych spraw poprosił
Burmistrza o wyjaśnienia
Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił sprawę dotyczącą zawieszenia prac nad studium
uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Poinformował, że ukazały się przepisy o
krajobrazach i wymagane jest wykonanie audytów. Na razie nie ma przepisów wykonawczych, a
chodzi głównie o ograniczenie mieszkalnictwa jednorodzinnego. Urbanistka proponuje na razie
wstrzymać prace nad studium i te elementy dotyczące ograniczenia zabudowy mieszkaniowej. Jest
postulat wydzielenia terenów przemysłowych i jest pytanie, czy przerwać prace nad studium i robić
plan zagospodarowania dla terenów przemysłowych
Pan Józef Pilarski zgłosił sugestię Radnego Kościelnego, by wydzielić tereny przemysłowe w
miejscowości Strojec, podobnie jak przy zakładzie.
Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że plan zagospodarowania przestrzennego musi być
kompatybilny ze studium. Jeśli byłaby podejmowana uchwała w tym temacie, to będzie ją badać
Wojewoda Opolski i mógłby uznać uchwałę za niezgodną z prawem. Nie może być tak, by każdy
kierunek wyjazdu z miasta był terenem inwestycyjnym.
Pan Krzysztof Spodzieja zasugerował, że dla bezpieczeństwa Rady dobrze byłoby podjąć
uchwałę w sprawie zawieszenia prac nad studium, by można przystąpić do sporządzenia uchwały o
miejscowym planie zagospodarowania dla terenów inwestycyjnych.
Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że Pan Radny Spodzieja ma inny tok rozumowania, ale
wydaje się, że najpierw powinno być studium, a później plan zagospodarowania przestrzennego.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że Burmistrz może sam zawiesić prace nad studium, ale chce by
Rada wiedziała o tym, by nie musiał co sesję tłumaczyć dlaczego jeszcze nie ma studium.
Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że może lepiej byłoby zawiesić prace nad studium i
rozliczyć się z urbanistą za to co zostało zrobione.
Pan Bogusław Łazik poprosił radnych o zaopiniowanie wniosków Burmistrza:
- o wyrażenie zgody na zawieszenie prac nad studium uwarunkowań zagospodarowania
przestrzennego gminy Praszka na czas ukazania się i wyjaśnienia spraw związanych z przepisami
wykonawczymi do ustawy o rewitalizacji oraz ustawy krajobrazowej, które to przepisy warunkują
poprawne wykonanie studium.
Radni większością głosów przyjęli wniosek Burmistrza / 11 za, 1 przeciw,1 wstrzymał się od
głosu/.
- o wyrażenia zgody na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów przemysłowych w gminie Praszka. Stosowna uchwała zostanie przygotowana na następną
sesję Rady.
Radni jednogłośnie wyrazili opinię, by na następną sesję przygotować uchwałę w sprawie
uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych.

- o wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie gruntu pod budowę ronda na skrzyżowaniu ulic
Kaliskiej, Szosy Gańskiej i Kopernika, na rzecz GDDKiA oddz. Opole ( Skarb Państwa).
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na przekazanie gruntów pod rondo w Praszce ul. Kaliska.
Ad 17. Sprawy różne.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady
Miejskiej w Praszce:
- pismo rodziców dzieci w przedszkolu w Ganie o utworzenie dodatkowo drugiego oddziału- pismo
skierowane do Burmistrza i do wiadomości Rady.
Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że będzie ta sprawa rozpatrzona.
Utworzenie drugiej grupy dzieci wymaga odpowiednich warunków i jeśli będzie możliwość, to od
przyszłego roku szkolnego byłaby utworzona druga grupa dzieci od 3 lat. W przyszłym roku będzie
ośmioro dzieci odroczonych, czyli pierwsza klasa i wszystkie te dzieci są zgłoszone do przedszkola.
Jeśli będzie klasa w Praszce to te dzieci będą dowożone. Rodzice mogą też posłać dzieci ponownie
do pierwszej klasy.
- pismo OSP Praszka w sprawie wsparcia finansowego na zakup samochodu pożarniczego, które
było omawiane na komisjach,
- pismo Rady Rodziców z ZSP w Strojcu o wykonanie termomodernizacji. Przewidywany termin
jest na 2017 rok.
- pismo Państwa Wicher odnośnie wyczyszczenia rowu przy ul. Stawowej – do wiadomości Rady,
- pismo trzech stowarzyszeń działających w Praszce – monit do Petycji z dnia 09.09.2015 r. dot.
remontu chodnika przy ul. Mickiewicza i wybudowania toalet miejskich,
- pismo państwa Krzemińskich o utwardzenie drogi Pod Rozterkiem,
- pismo Pani Alicji Jarmołowicz w sprawie godzin otwarcia pływalni krytej w Praszce – zostało już
załatwione przez MGOKiS – pozytywnie,
- pismo Sołtysa wsi Skotnica o oznakowanie dróg gminnych znakami zakazu wjazdu pojazdów
powyżej 12 ton – sprawę rozpatrzy Burmistrz,
- pismo Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Uszycach o wsparcie finansowe,
- pismo OSP Wierzbie o dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – zostało załatwione
pozytywnie,
- pisma Pani Krystyny Chrapońskiej w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w drodze do
szkoły i z powrotem oraz w sprawie utworzenia w Praszce punktu bezpłatnych porad prawnych.
Pan Krzysztof Spodzieja zapytał Burmistrza dlaczego w Praszce nie ma punktu porad prawnych.
Burmistrz odpowiedział, że Gmina nie dysponuje odpowiednim lokalem na taki punkt. Co do
bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, to co roku przez ok. 3 miesiące przejścia zabezpiecza
Straż Miejska. Jednak to obowiązkiem rodziców jest zabezpieczenie dziecka w czasie przejścia do
szkoły. Jeśli były objazdy to patrolowała przejścia Policja i spowalniała ruch samochodów.
Pan Bogusław Łazik poinformował, że obie sprawy były omawiane szczegółowo na
posiedzeniach komisji stałych.
Pan Bogusław Łazik poinformował, że ze Starostwa Powiatowego w Oleśnie wpłynęło pismo
dot. poparcia apelu Sejmiku Województwa Opolskiego o podjęcie rezolucji dotyczącej
integralności gmin woj. opolskiego. Pismo zostało przekazane na posiedzenia komisji. Opinie
komisji w tej sprawie były pozytywne. Na następną sesję przygotowany zostanie projekt rezolucji.

Pan Bogusław Łazik poinformował również, że wpłynęły z kilku gmin województwa opolskiego
pisma dotyczące apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie współprowadzenia i
współfinansowania Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Zapytał, czy radni są za tym, by
na następną sesję przygotować projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Sejmiku. Radni wyrazili
opinię, by poprzeć apel.
Pan Bogusław Łazik poprosił o wytypowanie trzech radnych do kapituły przyznającej nagrody
Burmistrza – Praszkowski Koziołek. Zaproponował by w skład kapituły weszli: Pan Sławomir
Trawiński, Pan Henryk Łowejko i Pan Józef Pilarski. Radni wyrazili zgodę i jednogłośnie zostali
wybrani w skład kapituły.
Pan Bogusław Łazik przypomniał o składaniu przez radnych oświadczeń majątkowych za 2015
rok. Termin składania oświadczeń upływa 30 kwietnia 2016 r.
Pan Bogusław Łazik poinformował, że Pan Robert Zimnowoda będzie reprezentował Radę w
Komisji Konkursowej powołanej do wyłonienia kandydatów na dyrektorów : Publicznego
Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu.
Pan Józef Pilarski poinformował, że Komisja Statutowa przedłożyła projekt Statutu Gminy
Praszka radcy prawnemu – Pani Wiesławie Borowiec celem sprawdzenia i pod koniec kwietnia
przedstawi radnym nową wersję statutu.
Pan Henryk Łowejko poinformował, że w końcu lutego odbyła wizytę w Praszce Wicewojewoda
Opolski – Pani Porowska. Była w Oleśnie i w Praszce. Wrażenia z wizyty są pozytywne, oferowała
pomoc dla naszej gminy.
Pan Jarosław Tkaczyński dodał, że wizyta odbyła się dzięki Panu Krzysztofowi Chudzickiemu –
Radnemu Powiatu Oleskiego. W rozmowie uzyskaliśmy zapewnienie o współpracy, szczególnie w
zakresie spraw społecznych.
Pan Bogusław Łazik poinformował o obchodach 10 lecia nadania im. Ojca Świętego Jana Pawła
II Publicznemu Gimnazjum w Praszce. Jutro odbędzie się msza święta na Makowym Wzgórzu.
Przekazał życzenia świąteczne, które wpłynęły do Rady od Ks. Prałata Stanisława Gasińskiego oraz z
placówek oświatowych z terenu gminy Praszka.
Na dzisiejszej sesji radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, które
będzie rozpatrywane na sesji absolutoryjnej w czerwcu. Radni mają więc czas na szczegółowe
zapoznanie się ze sprawozdaniem, a Komisja Rewizyjna może planować posiedzenia w tym temacie.
Ad 18.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że
wyczerpany został porządek obrad i wypowiedział formułę „ Zamykam XV/2016 sesję Rady
Miejskiej w Praszce”. Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach.

Protokołowała
Anna Koziołek

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Bogusław Łazik

