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PROTOKÓŁ  Nr  XXII/2016 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu  29 listopada 2016 roku  w godz. 11
00  

- 13
10

 

w  Muzeum  w Praszce 

  

                                                                     Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik  

                                                                     - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

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

Nieobecny usprawiedliwiony – Pan Łukasz Bilski.  

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

 

1.   Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 

2.   Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza 

3.   Pani Małgorzata Zawis - Skarbnik 

4.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny                                                   

6.   Sołtysi  7 osób / wg listy obecności/  

 

Proponowany porządek obrad:   

 

  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 2016 rok.  

           7.  Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych  

                do sektora finansów publicznych. 

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących ustalenia strefy płatnego parkowania,  

       wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych  

       na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania. 

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

                w Praszce na 2017 rok. 

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

       oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2017. 

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

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

       oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. 

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

       na terenie gminy Praszka, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania  

       i wykorzystania. 

         13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 
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         14. Zapytania i wolne wnioski.  

15. Sprawy różne. 

16. Zakończenie obrad. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:                                                                                          

 

Ad .1 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych 

radnych na XXII/2016 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 14 radnych,  zatem 

obrady są prawomocne. Nieobecny usprawiedliwiony – Łukasz Bilski. 

            Powitał również gości zaproszonych: sołtysów, burmistrza oraz pracowników Urzędu 

Miejskiego. 

 

Ad 2. 

       Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad, który 

otrzymali wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o sesji. Zapytał, czy są uwagi do 

przedstawionego porządku obrad.      

        Pan Henryk Łowejko przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej o wyłączenie z porządku obrad 

punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących ustalenia strefy płatnego 

parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania. Wniosek został 

podjęty przez Komisję Rewizyjną jednogłośnie. 

        Taki sam wniosek przedstawił Pan Józef Pilarski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-

Finansowej. Wniosek został podjęty przez Komisję większością głosów /6 głosów za, 1 wstrzymujący/.  

         Pan Bogusław Łazik poprosił o przegłosowanie wniosku. 

Przeprowadzono glosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek o wyłączenie z porządku 

obrad punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących ustalenia strefy płatnego 

parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania został przyjęty 

większością głosów /10 za, 2 przeciw,2 wstrzymujące/. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne uwagi do porządku obrad. 

Więcej uwag nie było. 

         Pan Bogusław Łazik poprosił o przegłosowanie porządku obrad z wprowadzoną zmianą. 

Radni większością głosów /12 za, 2 wstrzymujące/ przyjęli porządek obrad. 

          

Porządek obrad:   

                                                     

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

           7.  Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych  

                do sektora finansów publicznych. 

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

                w Praszce na 2017 rok. 

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

       oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2017. 

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

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

       oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli  

       na terenie gminy Praszka, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania  

       i wykorzystania. 

         12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

         13. Zapytania i wolne wnioski.  

14. Sprawy różne. 

15. Zakończenie obrad. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ad.  3 

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

XXI/2016 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 października 2016 r. wyłożony  był do wglądu w 

biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszym posiedzeniem. Poprosił o zgłaszanie uwag do 

protokołu. 

Nie wniesiono do protokołu uwag.  Przeprowadzono głosowanie.  

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokół z XXI/2016 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 27 października 2016 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Praszce 

jednogłośnie. 

 

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 Grzegorz Jabłoński 

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 Grzegorz Jabłoński 
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Ad 5.               

          Przewodniczący obrad  poprosił Burmistrza Praszki o przedstawienie informacji z działalności 

za okres między sesjami Rady Miejskiej .                                                                                         

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

od dnia 27 października 2016 r. do 29 listopada 2016 r.  Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Poinformował również, że razem z Panią Wiceburmistrz byli na spotkaniu z Kuratorem Opolskim w 

Oleśnie, na którym były wstępnie omawiane sprawy dotyczące reformy oświatowej. 

       Pani Danuta Janikowska w uzupełnieniu informacji przedstawionej przez burmistrza dodała, że 

w Ganie odbyło się spotkanie z rodzicami w sprawie utworzenia drugiego oddziału przedszkolnego. 

Była rozważana propozycja przeniesienia biblioteki do budynku OSP w Ganie, ale czy będzie taka 

możliwość to się okaże.          

       Pan Bogusław Łazik zapytał, czy są pytania do przedstawionej przez Burmistrza informacji.

       Pan Krzysztof Spodzieja zapytał o inwestycję wodociągową w ul. Wodnej w Kowalach. Na 

dwóch poprzednich sesjach Burmistrz informował, że nie ma zagrożenia dla tej inwestycji, a nadal 

nie jest realizowana i nie jest zaplanowana na przyszły rok. 

       Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, że były problemy przy 

wykonywaniu projektu, bo nie była zinwentaryzowana część wodociągu. Jeśli nie zostanie 

rozpoczęta w tym roku, to będzie ta inwestycja robiona w przyszłym roku. Wówczas wprowadzi 

autopoprawkę do projektu budżetu. 

        

Ad.6  

       Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

uchwały  w  sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.         

       Pan Mieczysław Noga– Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.          

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

/14 głosów za/ została podjęta uchwała Nr 160/XXII/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 

Praszka na 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

         Ad  7.   

         Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

uchwały  w  sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora  

  finansów publicznych. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.         

       Pan Mieczysław Noga– Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.          

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

/14 głosów za/ została podjęta uchwała Nr 161/XXII/2016 w sprawie wspólnej obsługi finansowej 

jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 
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Ad 8.        

          Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

na 2017 rok. 

  Wszystkie Komisje Stałe Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.         

         Pan Andrzej Podyma – Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień poinformował, że  

w programie na 2017 rok nie ma istotnych zmian w stosunku do roku 2016, gdyż nie zmieniła się 

ustawa o wychowaniu w trzeźwości. Został utworzony jeden Narodowy Program Zdrowia, który 

skupia wszystkie programy dotyczące uzależnień. W przyszłym roku gospodarz klubu odchodzi na 

emeryturę, a świetlica terapeutyczna przechodzi pod Ośrodek Pomocy Społecznej.  

      Pan Bogusław Łazik zapytał, czy harcerze są uwzględnieni w programie. 

      Pan Andrzej Podyma odpowiedział, że tak, są uwzględnieni. 

      Pan Henryk Łowejko zapytał o stanowisko gospodarza Klubu AA, czy będzie ktoś nowy 

zatrudniony. 

      Pan Andrzej Podyma odpowiedział, że to się okaże pod koniec przyszłego roku. Będą 

konsultacje z działającymi tam stowarzyszeniami. 

      Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.          

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

głosów /13 głosów za, 1 wstrzymujący/ została podjęta uchwała Nr 162/XXII/2016 w sprawie 

uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2017 rok. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 9.   

       Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

uchwały  w  sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami uprawnionymi na rok 2017. 

 Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, że projekt uchwały był poddany 

konsultacjom społecznym i po konsultacjach społecznych w projekcie uchwały w punkcie XI zmienił 

się zapis na następujący:  

„XI. SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU I KONSULTACJE SPOŁECZNE. 

1. Skierowanie projektu Programu współpracy do konsultacji odbywa się w formie publikacji 

projektu Programu na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

tutejszego Urzędu. 

2. Propozycje do projektu  Programu współpracy przyjmowano drogą elektroniczną oraz listownie 

w okresie od 18 listopada 2016 r. do 24 listopada 2016 r. 

3. W trakcie trwania konsultacji nie złożono żadnej opinii do projektu Programu ani nie zgłoszono 

propozycji uwag.  
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Po uchwaleniu przez Radę Miejską w Praszce Rocznego Programu Współpracy Gminy Praszka z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2017 r. Program zamieszcza się na stronie internetowej www.praszka.pl, w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Dodatkowo udostępnia się go Organizacjom, które 

brały udział w otwartych konkursach w roku poprzednim.” 

         Pan Krzysztof Spodzieja zwrócił uwagę, że zmniejszyła się znacznie kwota na realizację 

programu z 42.000 zł na 18.000 zł. Skąd ta zmiana. 

          Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że organizacje pozarządowe są finansowane również w 

inny sposób, poprzez jednostki gminne np.  Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnia lokal w OPS 

dla Stowarzyszenia Janko Muzykant, wcześniej lokal był udostępniony w byłej szkole w Brzezinach. 

Współfinansujemy wiele imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe np. Związek 

Emerytów i Rencistów poprzez pokrycie kosztu wynajmu namiotu. Również w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury i Sportu udostępnia się lokal dla stowarzyszenia. Pieniądze są przekazywane 

organizacjom pozarządowym również w inny sposób w zależności od potrzeb, z jakimi się zwrócą. 

           Pani Grażyna Sołtysiak stwierdziła, że ta pomoc jest niewidoczna i zaproponowała, by tę 

informację zamieścić w Biuletynie Informacyjnym Gminy. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały / Komisja Rolnictwa i 

Komisja Rewizyjna nie jednogłośnie/.         

       Pan Mieczysław Noga– Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.          

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

głosów /13 głosów za, 1 przeciwny/ została podjęta uchwała Nr 163/XXII/2016 w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

uprawnionymi na rok 2017. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 10.  

       Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół 

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

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. 

  Wszystkie Komisje Stałe Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.         

       Pan Mieczysław Noga– Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.          

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

głosów za/ została podjęta uchwała Nr 164/XXII/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż 

jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i 

wykorzystania. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 11.  

       Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie 

gminy Praszka, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. 
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Wszystkie Komisje Stałe Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.         

       Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.          

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

głosów za/ została podjęta uchwała Nr 165/XXII/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Praszka, a także trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 12. 

       Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.         

       Pan Mieczysław Noga– Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.          

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

głosów za/ została podjęta uchwała Nr 166/XXII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

         Przerwa w obradach – 15 minut. 

 

         Ad 13.  Zapytania i wolne wnioski.  

 

      Pan Józef Pilarski zapytał Burmistrza o spotkanie z Kuratorem Oświaty, czy są jakieś ważne 

informacje na  temat reformy szkół. 

      Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, że na spotkaniu  była mowa o 

projekcie reformy szkół i były przedstawione wstępne informacje. 

      Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza poinformowała, że do końca lutego 2017 r. 

musimy zrobić projekt nowej sieci szkół, który zostanie przesłany do zaopiniowania Kuratorowi 

Oświaty w Opolu i do końca marca 2017 r. projekt musi być zatwierdzony uchwałą. Musimy się 

określić, co z gimnazjum. Żeby jednak ustalić sieć szkół i jakich zatrudnimy nauczycieli muszą być 

zatwierdzone podstawy programowe. Jak będą zatwierdzone podstawy programowe będziemy 

wiedzieć jakich zatrudniać nauczycieli. Zmiany w oświacie polegają na wygaszaniu gimnazjów, 

będą 8 klasowe szkoły podstawowe i 4 letnie licea. Są wątpliwości, czy na bazie gimnazjum będzie 

można stworzyć szkołę podstawową czy liceum. Szkoła podstawowa będzie mogła się mieścić w 

dwóch budynkach, ale jakie będą utworzone oddziały takie mają być do końca nauki dziecka. Jeśli 

mamy np. szkołę łączoną w Kowalach i Przedmościu to jeszcze nie wiemy, czy to będzie jedna 

szkoła z filią czy 2 szkoły. Projekt uchwały będzie konsultowany z Kuratorem. Kurator może go 

zanegować, wnieść poprawki. W momencie jak będą podstawy programowe będziemy pracować 

nad projektem uchwały.  

       Pani Janikowska poinformowała, że prześle materiały z prezentacji Kuratora radnym pocztą e-

mailową do zapoznania się z nimi. 

       Pan Bogusław Łazik stwierdził, że trzeba o tym rozmawiać, ale jest za wcześnie by mówić o 

konkretach na temat reorganizacji szkół, bo nie ma jeszcze podstaw programowych. 



8 
 

      Pani Danuta Janikowska dodała, że do 15 grudnia br. będą organizowane spotkania z 

dyrektorami, nauczycielami i rodzicami. Pan Kurator będzie informował o wprowadzanych 

zmianach  w systemie szkolnictwa. 

        

Ad 14.  Sprawy różne. 

 

       Pan Bogusław Łazik przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej w   Praszce: 

- pismo OSP Praszka o sfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w 2017 r.        

       Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że jeśli chodzi o zabezpieczenie samochodów pożarniczych 

to zakup samochodu zgłosiło wcześniej OSP Kowale  i OSP W Strojcu. Są to jednostki biorące 

udział w krajowym systemie ratownictwa i muszą mieć samochody spełniające warunki techniczne. 

Na 2017 rok jest zaplanowany zakup samochodu pożarniczego dla OSP Strojec  za kwotę 80 tys. zł. 

Następnie będziemy chcieli kupić samochód dla OSP Kowale, a później dla OSP Praszka. 

        Pan Sławomir Trawiński dodał, że również OSP Przedmość  potrzebuje samochód pożarniczy. 

- pismo Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Praszkowskiej o dofinansowanie Biegu „ Tropem 

Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w kwocie 3.000,00 zł. 

- dwa wnioski o nadanie imienia dla ronda przy ul. Kaliskiej, Kopernika i Szosy Gańskiej od: 

   Towarzystwa Przyjaciół Praszki o nadanie nazwy im. Stefana Korbońskiego i Pana Andrzeja    

Zygmunta Marasa o nadanie im. Powstańców Śląskich. 

    Obydwa wnioski rozpatrzymy w styczniu. Najpierw poddamy pod głosowanie, czy w ogóle 

chcemy nadać imię dla ronda, a później ewentualnie przeprowadzimy procedurę nadawania imienia. 

- wniosek Klubu Radnych w sprawie utworzenia w 2017 roku Budżetu Obywatelskiego dla Gminy 

Praszka. Proponuje poddać wniosek pod głosowanie na posiedzeniach Komisji Stałych Rady. 

     Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że fundusz sołecki jest takim funduszem 

obywatelskim dla wsi. Proponuje uszczegółowić budżet dot. Praszki i to może się nazywać 

funduszem obywatelskim. 

   Pan Henryk Łowejko przypomniał, że Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o przyznanie z 

budżetu kwoty 50.000 zł na fundusz obywatelski . Nie otrzymał odpowiedzi. 

     Pan Bogusław Łazik stwierdził, że utworzenie funduszu obywatelskiego to jest procedura od 

wiosny do września. Wybiera się najlepszą inicjatywę obywatelską i to się daje do budżetu na rok 

2018., 

 - pisma Związku Gmin Śląska Opolskiego odnośnie apelu w sprawie poparcia działań dot. 

gimnazjów i poszerzenia granic Opola. Są to pisma informacyjne i są do wglądu w Biurze Rady, 

- Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie zagospodarowania przestrzennego woj. 

opolskiego.    

       Pani Grażyna Sołtysiak ustosunkowała się do wniosku Towarzystwa Przyjaciół Praszki 

odnośnie nadania dla ronda imienia „ Stefana Korbońskiego”. Uzasadniła skąd się wzięła ta 

propozycja. Stefan Korboński był znanym działaczem przedwojennej Polski, urodził się w Praszce , 

działał w Stronnictwie Ludowym, był znanym prawnikiem. Jest w Muzeum w Praszce dostępna 

książka o nim autorstwa historyka z Gany. Była to bardzo znamienita postać i dlatego TPP w 

docenieniu jego zasług proponuje nadać imię Stefana Korbońskiego dla ronda w Praszce. 

      Pan Grzegorz Jabłoński przypomniał, że Turniej Radnych Powiatu Oleskiego w przyszłym roku 

jest organizowany u nas, więc należałoby się do niego przygotować i zacząć trenować. 

      Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poinformował, że do końca roku będą jeszcze dwie 

sesje: 20 grudnia – sesja budżetowa i 29 grudnia sesja  na zakończenie roku. 
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Ad 15.   

       Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  - Pan  Bogusław Łazik po  wyczerpaniu  porządku 

obrad wypowiedział formułę „ zamykam XXII/2016 sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  

Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

         Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

 

            Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 

 

 

 

 

 

 


