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PROTOKÓŁ  Nr XXVI/2017 

sesji Rady Miejskiej w Praszce 

  odbytej w dniu 14 marca 2017 roku 

w Muzeum w Praszce w godz. 10
00

 - 12
00

 

 

                                                                   Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik 

                                                                         - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

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

Nieobecny usprawiedliwiony: Józef Pilarski 

 

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.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 

6.   Sołtysi -  6 osób / wg listy obecności / 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1             

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę  

„Otwieram XXVI sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  Przywitał obecnych radnych na XXVI/2017 

sesji Rady Miejskiej. Stwierdził, że obecnych jest 14 radnych,  zatem obrady są prawomocne. 

          Powitał również gości zaproszonych: sołtysów, burmistrza,  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 protokołu z poprzedniej sesji. 

4.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5.    Informacja z działalności Burmistrza Praszki. 

6.    Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

       ustroju szkolnego.  

7.    Podjęcie uchwały w  sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna  

       oraz zasad jego ustalania. 

8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

       oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2017. 

9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę Praszka 

       wkładu niepieniężnego do spółki Oczyszczalnia Ścieków Praszka. 
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10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży zabudowanej 

       nieruchomości położonej w Wierzbiu. 

11.  Zapytania i wolne wnioski. 

  12.  Sprawy różne. 

  13.  Zakończenie obrad. 

         Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wniósł do porządku obrad dodatkowy projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2017 r. Projekt uchwały był omawiany na 

posiedzeniach dwóch komisji. 

         Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy mają uwagi lub inne propozycje do przedstawionego 

 porządku obrad. Uwag nie zgłoszono. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  zaproponował, by wniesiony dodatkowy projekt 

uchwały rozpatrzyć jako punkt 6. Kolejne punkty otrzymają następne numery. Poprosił radnych o 

przyjęcie porządku obrad ze zmianą. 

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. 

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 zmian w budżecie Gminy Praszka na 2017 rok. 

7.    Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

       ustroju szkolnego.  

8.    Podjęcie uchwały w  sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna  

       oraz zasad jego ustalania. 

9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

       oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2017. 

10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę Praszka 

       wkładu niepieniężnego do spółki Oczyszczalnia Ścieków Praszka. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży zabudowanej 

       nieruchomości położonej w Wierzbiu. 

12.  Zapytania i wolne wnioski. 

  13.  Sprawy różne. 

  14.  Zakończenie obrad. 

 

Ad 3. 

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

XXV/2017 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 9 lutego 2017 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.  
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        Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokół z XXV/2017 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 9 lutego 2017 r. został przyjęty większością głosów / 13 za, 1 

wstrzymujący/ 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 Tadeusz Patyk 

         - Pan Mieczysław Noga 

         - 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 Grzegorz Jabłoński 

         - Pan Tadeusz Patyk 

 

Ad 5.        

         Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności między 

sesjami tj. od dnia 10 lutego 2017 r. do 14 marca 2017 r. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o więcej informacji na temat 

modernizacji basenu. 

         Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, że według projektu modernizacji 

pływalni krytej koszt inwestycji wyniesie 12 mln zł, ale w rzeczywistości koszt może wynieść od  

8-10 mln zł. Za długo ten projekt nie może leżeć bo już mamy pozwolenie na budowę , które jest 

ważne 3 lata. Początkowo była mowa o kwocie 3 mln zł na modernizację basenu, ale to był koszt 

tylko remontu niecki. Jutro ma spotkanie z firmą w sprawie rewitalizacji. Jeśli uda nam się pozyskać 

środki z zewnątrz w granicach 4-5 mln zł to jest realna szansa, że będziemy realizować ten remont. 

W kwietniu będziemy zatwierdzać lokalny plan rewitalizacji i następnie będziemy składać wniosek. 

Ta część Praszki ul. Kopernika, w tym pływalnia będą objęte planem rewitalizacji jako element tzw. 

tkanki społecznej. Firma zajmująca się rewitalizacją opiniuje projekt i składa Marszałkowi 

Województwa Opolskiego. 

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

przedstawionej informacji.  

Więcej pytań nie było.         

 

Ad 6.          

       Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych  

o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Praska na 2017 rok. Projekt 

uchwały był omawiany na posiedzeniach trzech komisji, pozostałe dwie nie miały przedstawionego 

projektu uchwały. Poprosił skarbnika o objaśnienie zmian w budżecie. 

       Pani Małgorzata Zawis poinformowała, że zmiany dotyczą zwiększenia subwencji oświatowej i 

zostały włączone do budżetu w dziale oświata. 

Komisje: Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Budżetowo-Finansowa, 
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Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały 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 14 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /14 za/ podjęła uchwałę nr 181/XXVI/2017 w 

sprawie zmiany budżetu gminy Praska na 2017 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 7.     

       Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych  

o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  

do nowego ustroju szkolnego.  Stwierdził, że radni znają dobrze ten dokument, bo był akceptowany  

na ostatniej sesji projekt dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, który został 

przekazany do konsultacji Kuratorowi Oświaty w Opolu. Otrzymaliśmy pozytywna opinię Kuratora, 

stąd dzisiaj właściwy projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

Opinie Komisji:  

- Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i pomocy Społecznej akceptuje nie jednogłośnie projekt 

uchwały / 5 za 2 wstrzymujące/, 

-Gospodarczego Rozwoju Gminy Praszka jednogłośnie / 5 za/ akceptuje projekt uchwały, 

- Rolnictwa i Ochrony Środowiska – nie jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały, 

- Rewizyjna – nie jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały, 

- Budżetowo-Finansowa - nie jednogłośnie pozytywnie opiniuje 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 14 

radnych i Rada Miejska w Praszce większością głosów /11 za, 3 przeciw/ podjęła uchwałę nr 

182/XXVI/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 8     

       Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych  

o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego  

opiekuna oraz zasad jego ustalania. 

Wszystkie komisje pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały 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 14 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /14 za/ podjęła uchwałę nr 183/XXVI/2017 w 

sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad  9. 

      Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych o opinie dotyczące projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2017. 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt uchwały niejednogłośnie 

pozytywnie, pozostałe komisje pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały 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 14 

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

184/XXVI/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2017. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 10.     

       Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych o opinie dotyczące projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę Praszka wkładu niepieniężnego 

do spółki Oczyszczalnia Ścieków Praszka. 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały nie jednogłośnie pozytywnie. Pozostałe komisje 

pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały 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 14 

radnych i Rada Miejska w Praszce większością głosów /14 za, 1 wstrzymujący/ podjęła uchwałę nr 

185/XXVI/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę Praszka wkładu 

niepieniężnego do spółki Oczyszczalnia Ścieków Praszka. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

A11.   

        Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych o opinie dotyczące projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży zabudowanej nieruchomości 

położonej w Wierzbiu. 

Komisje: Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Rewizyjna zaopiniowały projekt uchwały nie 

jednogłośnie pozytywnie, a pozostałe jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały 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 14 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /14 za/ podjęła uchwałę nr 186/XXVI/2017 w 

sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w 

Wierzbiu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Przerwa – 15 minut 

 

Ad 12.  Zapytania i wolne wnioski. 

         Pan Sławomir Trawiński zapytał Burmistrza w kwestii podziału środków dla klubów 

sportowych. Komisja Oświaty dokonała podziału środków, a Burmistrz zmienił ten podział. 

        Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że dokonał nieznacznej korekty zgodnie ze swoimi 

uprawnieniami. 

        Pan Łukasz Bilski zwrócił się do Burmistrza z pytaniem, czy do opracowywanego projektu 

planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty zgłoszono propozycje budowy, 

rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych. W obecnym planie, który jest kształtowany wynika, 

że w gminie Praszka planowany jest jedynie rozwój wiedzy, wspomaganie zarządzania ryzykiem 

suszy i wspomaganie naturalnej retencji zlewni, natomiast w powiększeniu i wykorzystaniu zasobów 

wodnych przewidziano jedynie budowę/rozbudowę systemów nawadniających nie uwzględniając 

potrzeby budowy zbiorników wodnych małej czy dużej retencji. 

        Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że w planach jest uwzględniony zbiornik na rzece w m. 

Kik. Jak staraliśmy się o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego woj. opolskiego  z Kiku 

na Wygiełdów, to nie uzyskaliśmy zgody Marszałka Województwa Opolskiego. 

        Pan Krzysztof Spodzieja złożył pisemną interpelację do Burmistrza Praszki dotyczącą studium 

zagospodarowania przestrzennego i stwierdził że oczekuje również pisemnej odpowiedzi na tę 

interpelację / pismo w załączeniu/. 

       Pan Łukasz Bilski odniósł się do sprawy planu rewitalizacji. Zapytał Burmistrza czy stadion 

wchodzi w zakres rewitalizacji, gdyż to jest Przedmość. 

       Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że plan rewitalizacji obejmuje Gminę Praszka. 

       Pan Sławomir Trawiński poruszył sprawę bezdomnych. Zwrócił się do Burmistrza  z wnioskiem, 

by udostępnić bezdomnym jakieś pomieszczenie, by mogli przetrwać zimę. 

       Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, że takie pomieszczenia muszą 

spełniać określone wymogi, ale oferowaliśmy pomoc w formie transportu do schronisk. Tylko dwie 

osoby się zgodziły na umieszczenie w schronisku, a pozostałe nie wyraziły zgody. Kierownik OPS 

udostępnił pomieszczenie w ośrodku pomocy, ale zostało zdemolowane przez te osoby. Wcześniej 

był kontener, ale lokator poszedł na 2 lata do więzienia i zlikwidowaliśmy ten kontener, bo był też 

mocno zdewastowany. 

        Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz poinformował, że na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego są zamieszczone formularze wniosków o przyznanie nagrody Praszkowski Koziołek. 

       Pani Grażyna Sołtysiak zasugerowała zmianę scenariusza wręczania nagród Praszkowski 

Koziołek. Uważa, że powinno się bardziej docenić również nominowanych do tej nagrody, bo to jest 

też elita w danej dziedzinie. 

      Pan Bogusław Łazik- Przewodniczący Rady porównał galę wręczania nagród Praszkowski 

Koziołek do gali wręczania Róża Powiatu. Nominowani są również zaprezentowani, a później są 

wyróżnienia. Słuszna uwaga, by bardziej wyeksponować nominowanych, pokazać na ekranie ich 

zdjęcia i przedstawić ich działalność. 

      

Ad  13.  Sprawy różne. 

         Pani Grażyna Sołtysiak poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Klubu MOTOR Praszka. 
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Przyszło wiele osób, część zarządu klubu oraz niektórzy radni. Była omawiana sprawa przejęcia 

stadionu. Stanowisko radnych pozostało takie samo jak było podjęte. Część przedstawicieli klubu 

MOTOR, szczególnie tych młodszych zadeklarowała, że skupi się na szkoleniu drużyn. 

Zasugerowali, że otrzymanie w  przyszłym roku  dotacji w wysokości 100 tys.zł  by ich zadowoliło. 

      Pan Bogusław Łazik dodał, że może jeszcze włączyliby się sponsorzy i ten klub by lepiej działał. 

W gminie jest szkolenie dzieci od 5 lat do dorosłości i należy się cieszyć, że to jest realizowane i 

rodzice chcą posyłać dzieci do szkółki piłkarskiej. W czerwcu mają być nowe wybory zarządu klubu, 

może się zmienić zarząd i może to jeszcze lepiej funkcjonować. 

        Pan Sławomir Trawiński zasugerował, by w przyszłości powstały boiska wielofunkcyjne w 

innych miejscowościach, bo jak na razie są tylko w Praszce. 

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

-  pismo dotyczące strategii rozwoju gminy Praszka w sprawie wskazania działań w poszczególnych 

obszarach. 

         Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że przy uchwalaniu strategii były 

wskazane obszary i odpowiedzialni za dany obszar. Jest tam obszar, którym zajmowała się Rada 

Miejska i należy podać informację, co zostało zrobione. Jeśli nie było nic robione, to nie trzeba 

przedstawiać informacji. 

- pismo Wojewody Opolskiego w sprawie skargi na działalność Burmistrza. Rozpatrzymy tę sprawę 

na następnej sesji. 

- pismo Pana Krzysztofa Spodziei dotyczące członkostwa w komisji architektonicznej. Jest to 

odpowiedź na pismo Burmistrza w sprawie przedstawienia dokumentów dot. wykształcenia z zakresu 

budownictwa lub architektury. 

    Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że komisja będzie zwołana ok. 28 marca br. odnośnie 

planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Radny Spodzieja ma rację, że wskazane 

przepisy odnośnie uprawnień nie dotyczą gminy tylko ministerstwa. Uznaliśmy jednak, że w skład 

komisji powinny wchodzić osoby merytoryczne lub z dużą praktyką w tej dziedzinie. Będzie komisja  

i wtedy zobaczymy, burmistrz zawsze może zmienić skład komisji. 

- pismo Związku Gmin Śląska Opolskiego w sprawie sprzeciwu dotyczącego wprowadzenia 

kadencyjności wójtów i burmistrzów wstecz, 

- pismo Związku Gmin Śląska Opolskiego informacyjne w sprawie zmiany granic Opola, 

- pismo Pana Krzysztofa Spodziei w sprawie zmiany Statutu Gminy Praszka. 

  Pan Krzysztof Spodzieja poinformował, że otrzymał opinie radcy prawnego i skarbnika dot. 

proponowanej zmiany w statucie. 

- wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Praszki Janowi Wernerowi złożony przez 

Radę sołecką wsi Brzeziny, OSP Brzeziny, Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach.  

    Pan Bogusław Łazik zaproponował posiedzenie Kapituły przyznawania honorowego obywatelstwa 

na dzień 20 marca 2017 r. na godz. 14
15

 w Urzędzie Miejskim  - biuro Rady, a na następnej sesji 

byłby przedstawiony projekt uchwały. 

   Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poinformował, że dzisiaj radni otrzymali po 2 egz. 

druków oświadczeń majątkowych. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok wraz z dwoma 

kserokopiami zeznania rocznego za 2016 r. należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2017 r. 

      Pan Łukasz Bilski przedstawił informację z prośbą o zamieszczenie w protokole sesji. Informacja 

dotyczy działalności OSP Praszka: 

 

.  
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Informacja Łukasza Bilskiego 

W przybliżeniu 200 razy do akcji wyjechał samochód gaśniczy OSP w Praszce – to częściej niż raz 

na tydzień. Uratowane w tym czasie mienie (również gminne) przewyższa koszt jego zakupu w 

wielkości nie do oszacowania. Obecnie stoimy w przededniu kolejnego ważnego i równie 

uzasadnionego zakupu. 40-letni lekki samochód ratowniczy w ciągu 10 lat służby Gminie Praszka 

brał udział w ponad 200 akcjach ratowniczych. Jego ostatnie usterki potwierdzają zaniepokojenie o 

możliwej sytuacji, kiedy samochód nie dowiezie ratowników na miejsce zdarzenia. 

Wysoka Rado, Burmistrzu Praszki – w ubiegłym roku OSP Praszka kolejny raz była w czołówce 

najczęściej potrzebnych OSP w województwie, starajmy się aby zapewnić im możliwość dalszego 

ratowania życia i mienia. 

         Pani Grażyna Sołtysiak poinformowała, że w dniu 21 marca br. o godz. 9
00

 Towarzystwo 

Przyjaciół Praszki będzie sprzątało cmentarz żydowski.  Kto chce może również wziąć udział w tej 

akcji.       

       Pan Bogusław Łazik poinformował, że 7 maja br. będzie obchodzony Dzień Praszki tj. niedziela 

w godzinach popołudniowych. Około 10-15 kwietnia jest planowana następna sesja robocza. Może 

zrobimy tak, że druga część sesji – uroczysta odbędzie się 7 maja. 

 

Ad 14. 

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

został porządek obrad i wypowiedział formułę „ Zamykam XXVI/2017 sesję Rady Miejskiej w 

Praszce”. Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

 

Protokołowała 

                                                                                                                     Przewodniczący  

Anna Koziołek                                                                                             Rady Miejskiej 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                     Bogusław Łazik 

 

 

 

  


