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PROTOKÓŁ  Nr XXXI/2017 

sesji Rady Miejskiej w Praszce 

  odbytej w dniu 28 listopada 2017 roku 

                                                  Muzeum w Praszce w godz. 11
00

 - 13
00

 

 

                                                                   Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik 

                                                                          - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

Radnych obecnych wg listy obecności 15 / lista obecności w załączeniu /. 

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

 

1.   Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 

2.   Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza  

3.   Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz 

4.   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik 

5.   Sołtysi -  8 osób / wg listy obecności / 

6.   Pan Leszek Krzyżanowski – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce 

7. Pan Andrzej Podyma – Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad.1             

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę  

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

sesji Rady Miejskiej. Stwierdził, że obecnych jest 15 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 zmian w budżecie gminy Praszka na rok 2017 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy 

Praszka. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata  



2 
 

2017-2019. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Regionalnym Ośrodkiem Polityki 

Społecznej w Opolu dotyczącego działań związanych z przygotowaniem Projektu „Bliżej rodziny  i 

dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 

– 2020 (RPO WO), oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości 

usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Praszka na lata 2017 – 

2020.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Praszka na lata 2018 – 2022. 

13. Podjęcie uchwały uchylającej upoważnienie Zarządu Spółki: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe 

GOSKOM Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z Toalety miejskiej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w 

Praszce na 2018 r. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2018. 

17. Zapytania i wolne wnioski.  

18. Sprawy różne. 

19. Zakończenie obrad.    

 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił radnych o przyjęcie porządku obrad 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie przyjęli porządek obrad. 

 

Porządek obrad: 

 
1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

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 rok 2017 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy 

Praszka. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata  

2017-2019. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Regionalnym Ośrodkiem Polityki 

Społecznej w Opolu dotyczącego działań związanych z przygotowaniem Projektu „Bliżej rodziny  i 

dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 

– 2020 (RPO WO), oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości 

usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Praszka na lata 2017 – 

2020.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
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Praszka na lata 2018 – 2022. 

13. Podjęcie uchwały uchylającej upoważnienie Zarządu Spółki: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe 

GOSKOM Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z Toalety miejskiej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w 

Praszce na 2018 r. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2018. 

17. Zapytania i wolne wnioski.  

18. Sprawy różne. 

19. Zakończenie obrad.    

 

Ad. 3 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół  

z  XXX/2017 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 października 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.  

         Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokół z XXX/2017 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 18 października 2017 r. został przyjęty jednogłośnie 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 Henryk Łowejko 

         - Pan Krzysztof Spodzieja 

         - Pan Łukasz Bilski 

           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 Łukasz Bilski - Przewodniczący 

                  - Pan Henryk Łowejko 

                  - Pan Krzysztof Spodzieja 

Ad. 5        

          Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności między 

sesjami tj. od dnia od dnia 19 października 2017 r. do 28 listopada 2017 r. Informacja stanowi 

załącznik do protokołu. 

          Pan Łukasz Bilski – Radny Rady Miejskiej w Praszce zapytał o oprawy oświetleniowe, które 

zostały zamontowane w Praszce, Pod Rozterkiem, w Kowalach i gdzie jeszcze? 

Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że w Rosochach Zawodziu. 
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 Pani Grażyna Sołtysiak – Radna Rady Miejskiej w Praszce zadała pytanie dotyczące budżetu 

obywatelskiego, mianowicie czy jego regulamin nie został naruszony dot. danych wrażliwych 

głosujących, i co się stało z kartami do głosowania z nielegalnej urny postawionej na terenie  

Praszki? 

 Pan Krzysztof Pietrzyński odpowiedział, że urna została komisyjnie zabrana, głosy z niej 

zostały zliczone oraz doliczone do ogólnej puli głosów, było ich raptem 12 więc nie wpłynęły 

znacząco na wyniki wyborów. Regulamin nie został naruszony, karty do głosowania można było 

pobrać z Internetu, w treści karty znajdowała się formuła: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych.  

Pan Łukasz Bilski – Radny Rady Miejskiej w Praszce zapytał o to jakie oprawy 

oświetleniowe będą zamontowane przy ul. Kościuszki w Praszce, czy są to oprawy ozdobne czy 

zwykłe? 

Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że będą to oprawy zwykłe, drogowe. 

Pan Jan Jarząb – Radny Rady Miejskiej w Praszce zadał pytanie: jaki jest koszt oświetlenia na 

Rozterku, Kowalach i Rosochach? 

Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że koszt będzie wynosić ok. 22 tys. zł.  

Pan Henryk Jachymski – Sołtys wsi Gana zapytał o planowany montaż oświetlenia w Ganie. 

Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że montaż oświetlenia w Ganie jest przewidziany  

w budżecie na 2018 rok.  

       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 Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do projektu uchwały zmiany budżetu Gminy Praszka na 2017 r. 

Komisja Rewizyjna nie zaopiniowała w/w projektu gdyż nie miała swojego posiedzenia wcześniej. 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. 

Komisja Oświaty Kultury  Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej zaopiniowała jednogłośnie 

pozytywnie. 

Komisja Gospodarczego Rozwoju Gminy  zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. 

Komisja Budżetowo-Finansowa zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.       

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

w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2017 r.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

15 radnych /14 za, 1 przeciw / i Rada Miejska w Praszce nie jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

242/XXXI/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2017 r. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 
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Ad.7 

    Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do projektu uchwały  w sprawie określenia stawek  podatku od 

środków transportowych. 

Komisja Rewizyjna nie zaopiniowała w/w projektu gdyż nie miała swojego posiedzenia wcześniej. 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. 

Komisja Oświaty Kultury  Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej zaopiniowała jednogłośnie 

pozytywnie. 

Komisja Gospodarczego Rozwoju Gminy  zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. 

Komisja Budżetowo-Finansowa zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.       

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

w sprawie określenia stawek  podatku od środków transportowych. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

15 radnych /15 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 243/XXXI/2017  

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Uchwała stanowi załącznik  

do protokołu. 

 

Ad 8.   

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie 

preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka. 

Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie, prócz Komisji Rewizyjnej, która 

nie zaopiniowała w/w projektu gdyż nie miała swojego posiedzenia wcześniej. 

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

w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

15 radnych /15 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 244/XXXI/2017  

w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 9.     

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię  do przedstawionego projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019. 

Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie, prócz Komisji Rewizyjnej, która 

nie zaopiniowała w/w projektu gdyż nie miała swojego posiedzenia wcześniej. 
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Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił pana Leszka 

Krzyżanowskiego – kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce o krótką prezentację 

najważniejszych aspektów Programy Wspierania Rodziny. 

Pan Leszek Krzyżanowski opowiedział, iż Program przewidziany jest na lata 2017-2019, jest 

to standardowe działanie związane z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

a dotyczy rodzin, które pozostają pod opieką  Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce oraz mają 

problemy wychowawcze z dziećmi. W związku z Programem w przyszłości planowane jest 

zatrudnienie psychologa jak również asystenta rodziny.   

          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  

15 radnych /15 za/ i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 245/XXXI/2017  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

         Ad 10.  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały sprawie zawarcia porozumienia 

z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu dotyczącego działań związanych  

z przygotowaniem Projektu „Bliżej rodziny  i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), oś priorytetowa VIII 

Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  

w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 

Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie, prócz Komisji Rewizyjnej, która 

nie zaopiniowała w/w projektu gdyż nie miała swojego posiedzenia wcześniej. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił pana Leszka 

Krzyżanowskiego – kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce o krótką charakterystykę 

omawianego projektu uchwały. 

Pan Leszek Krzyżanowski opowiedział, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce po 

złożonym wniosku w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17, ogłoszony przez 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,  

uzyskała rekomendację do otrzymania dofinansowania na realizację projektu pt. „Profesjonalna  

i skuteczna i efektywna pomoc społeczna- wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Praszce”. Projekt realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 

2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Realizatorem projektu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Praszce. Całkowita wartość projektu wynosi 411 760,46 zł. Projekt jest w całości finansowany ze 

środków zewnętrznych i będzie realizowany przez 18 miesięcy, tj. od 02.01.2018 r. do 30.06.2019 r. 
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Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału organizacyjnego oraz podniesienie 

efektywności działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce i zwiększenie podmiotowości odbiorcy 

poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej 

od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Opierając się na założeniach do projektowanych zmian 

ustawy o pomocy społecznej projekt jest rozwiązaniem pilotażowym ułatwiającym przygotowanie 

Ośrodka do wprowadzenia tychże zmian. 

W ramach projektu zostaną sfinansowane następujące m.in. koszty: 

 przystosowanie pomieszczeń OPS do potrzeb dyskretnej obsługi klienta (zakup i montaż 

drzwi akustycznych)- 3 szt., 

 przystosowanie pomieszczeń OPS do właściwego, bezpiecznego przechowywania  

i przetwarzania danych klientów (remont pomieszczenia-serwerownia z montażem drzwi), 

serwer z oprogramowaniem z 20 licencjami, 

 zakup i montaż bezprzewodowego systemu przywoławczego przy stanowiskach pracy celem 

zwiększenia poziomu bezpieczeństwa kadry, w szczególności tej, która ma bezpośredni  

kontakt z osobami korzystającymi ze wsparcia OPS, 

 wyposażenie stanowisk pracy (tj.8 zestawów komputerowych z oprogramowaniem (jednostka 

centralna  ,monitor, mysz, klawiatura),8 biurek z kontenerkami,8 foteli obrotowych,8 szaf na 

dok.,3 urządzenie wielofunkcyjne,3 niszczarki dokumentów, telefon ze słuchawką nagłowną 

dla pracownika 1 kontaktu), 

 zatrudnienie na umowę o pracę (pełny etat) 2 pracowników – pracownika socjalnego oraz ds. 

świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną, 

 zatrudnienie na umowę zlecenie radcy prawnego (16 h/miesięcznie i psychologa 

15h/miesięcznie), 

 realizacja super wizji dla pracowników socjalnych (8h/ miesięcznie), 

 realizacji 8 szkoleń  doskonalących kompetencje kadry OPS. 

          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  

15 radnych /15 za/ i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 246/XXXI/2017  

w sprawie zawarcia porozumienia z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu 

dotyczącego działań związanych z przygotowaniem Projektu „Bliżej rodziny  i dziecka - wsparcie 

rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II 

edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 

(RPO WO), oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości 

usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 11. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Praszka na lata 2017 – 2020. 

Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie, prócz Komisji Rewizyjnej, która 

nie zaopiniowała w/w projektu gdyż nie miała swojego posiedzenia wcześniej. 
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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  

15 radnych /14 za, 1 wstrzymany/ i Rada Miejska w Praszce podjęła uchwałę Nr 247/XXXI/2017  

w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Praszka na lata 2017 – 2020. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 12.   

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 2018 – 2022. 

Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie, prócz Komisji Rewizyjnej, która 

nie zaopiniowała w/w projektu gdyż nie miała swojego posiedzenia wcześniej. 

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 15 

radnych /15 za/ i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 248/XXXI/2017  

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 

2018 – 2022. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 13. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały uchylającej upoważnienie 

Zarządu Spółki: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe GOSKOM Sp. z o.o. do załatwiania 

indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej. 

Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie, prócz Komisji Rewizyjnej, która 

nie zaopiniowała w/w projektu gdyż nie miała swojego posiedzenia wcześniej. 

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 15 

radnych /15 za/ i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 249/XXXI/2017  

uchylającą upoważnienie Zarządu Spółki: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe GOSKOM Sp. 

z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

         Ad 14.   

     Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za 

korzystanie z Toalety miejskiej. 
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Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie, prócz Komisji Rewizyjnej, która 

nie zaopiniowała w/w projektu gdyż nie miała swojego posiedzenia wcześniej. 

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 15 

radnych /15 za/ i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 250/XXXI/2017  

w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z Toalety miejskiej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 15.          

      Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejsko – 

Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2018 r. 

Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie, prócz Komisji Rewizyjnej, która 

nie zaopiniowała w/w projektu gdyż nie miała swojego posiedzenia wcześniej. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił pana Andrzeja 

Podymę – pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Praszce o krótką prezentację najważniejszych aspektów Programu Profilaktyki Uzależnień. 

Pan Andrzej Podyma opowiedział, iż zgodnie z art. 4.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „Prowadzenie działań związanych z profilaktyka  

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest zadaniem własnym gminy” Ustawa wymienia  

6 szczegółowych zadań, których realizacja powinna być prowadzona zgodnie z art. 4.1 w postaci 

Gminnego programu profilaktycznego uchwalonego przez Radę Gminy. W zakresie przeciwdziałania 

narkomanii Art. 10. 1 informuje, co należy do zadań własnych gminy i wymienia zadania własne 

gminy w tym zakresie. Jest to 5 zadań, które pokrywają się z zadaniami z zakresu przeciwdziałania 

alkoholizmowi. Nie przewiduje tylko działań związanych z kontrolą i podejmowaniem interwencji  

w związku z naruszaniem prawa. Ponadto program zawiera prowadzenie działań wynikających  

z potrzeb i możliwości ujawnionych w analizie problemów profilaktyki uzależnień.  

          W dniu 16 września 2016. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone rozporządzanie Rady 

Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020. Jest to podstawowy 

dokument polityki zdrowia publicznego, który został wydany na podstawie ustawy o zdrowiu 

publicznym. Wyznacza on cele strategiczne i operacyjne oraz najważniejsze zadania do realizacji na 

rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia społeczeństwa. Celem strategicznym 

Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) jest wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia  

i związanej z nim jakości życia oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu. Zgodnie  

z zapisami (NPZ) można ten cel osiągnąć dzięki realizacji celów operacyjnych, którymi są: 

 Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa. 

 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami od substancji 

psychoaktywnych i uzależnieniami behawioralnymi. 
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 Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego 

społeczeństwa. 

 Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych  

i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz 

nauki. 

 Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się. 

 Poprawa zdrowia prokreacyjnego. 

Zadania szczegółowe: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  

od alkoholu, narkotyków oraz ich rodzin.    

2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i narkotykowy, pomocy 

psychospołecznej  i prawne, a szczególnie ochrony przed przemocą w rodzinie.  

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjne w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególnie dla dzieci i młodzieży,  

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działania na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych.       

4. Wspieranie działalności instytucji i stowarzyszeń osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych i narkomanii.   

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
1
 i 15 ustawy 

oraz występowanie przed sadem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez pomoc organizacyjną i finansową Klubu Integracji 

Społecznej gdy wystąpi taka inicjatywa. 

7. Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnika Zarządu  

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Omówione wyżej zadania samorządu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii są zadaniami własnymi gminy, a ich realizacja jest 

finansowana z wpływów uzyskanych przez samorządy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Aby można było realizować te zadania  konieczna jest nowoczesna profilaktyka, 

której podstawą jest promocja zdrowia i zapobieganie konkretnym, zdefiniowanym zagrożeniom. 

Zasadniczym miejscem oddziaływań profilaktycznych jest środowisko, w którym żyje młody 

człowiek, a więc: rodzina, szkoła, środowisko wychowawcze – rówieśnicze. 

Realizacja Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień jest koordynowana przez 

Pełnomocnika Burmistrza Praszki ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Poszczególne zadania Programu realizowane są poprzez: 

 Siły własne Urzędu Miejskiego w Praszce, który jest dysponentem środków finansowych  

w ramach Programu, 

 Zlecanie zadań jednostkom gminnym, w tym placówkom oświatowym w drodze zmiany 

dysponenta środków budżetowych lub konkursu ofert, 

 Zakupy i zlecenia zewnętrzne:  poprzez konkursy ofert,  poprzez zamówienia publiczne,  

      bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. 
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W realizacji zadań Programu Pełnomocnik współpracuje z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, która jest komisją ekspercką w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Zainteresowane pomioty mogą zwracać się do komisji o opinię 

merytoryczną w przypadku występowania z wnioskami o zlecenie zadania w ramach Programu. 

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 15 

radnych /14 za, 1 wstrzymany/ i Rada Miejska w Praszce podjęła uchwałę Nr 251/XXXI/2017  

w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2018 r. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

  

 

         Ad 16.   

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 

rok 2018. 

Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie, prócz Komisji Rewizyjnej, która 

nie zaopiniowała w/w projektu gdyż nie miała swojego posiedzenia wcześniej. 

Pan Krzysztof Spodzieja – Radny Rady Miejskiej w Praszce zapytał p. Burmistrza jakie 

środki finansowe są przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi? 

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, że jest to kwota taka jak w roku 

ubiegłym czyli 36 tys. zł, przeznaczona na konkursy ogłaszane pod koniec roku dla Stowarzyszeń 

takich jak: Nepsis, Nasza Szansa.  

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 15 

radnych /13 za, 1 przeciw, 1 wstrzymany/ i Rada Miejska w Praszce podjęła uchwałę  

Nr 252/XXXI/2017 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2018. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Przerwa - 15 minut 

 

Ad 17. Zapytania i wolne wnioski  

 

         Pan Bogusław Łazik poinformował krótko o wpłynięciu pisma z Urzędu Skarbowego  

w Oleśnie dot. złożonych oświadczeń majątkowych, w którym nie stwierdzono większych uwag do 

złożonych oświadczeń. 

            Następna sprawa dotyczyła pisma od Wojewody Opolskiego odnośnie uchwały  

nr 233/XXX/2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania.  
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Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki streścił pismo oraz opowiedział, że uwagi obejmowały 

początek części tekstowej tj. definicji pojęć. Kwestię interpretacji pojęć na nowo ustalono z p. 

Radczynią prawną Urzędu Miejskiego w Praszce oraz p. architekt Elżbietą Grzelak.  

 Pan Bogusław Łazik zawiadomił o zaproszeniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Praszce 

Radnych Rady Miejskiej na spotkanie, które odbyło się 27.11.br. w osiedlowej świetlicy. 

 Pan Bogusław Łazik poinformował o przekazaniu kilku wniosków – pism do budżetu na 

posiedzenia komisji stałych. Wpłynęło także pismo z Gorzowa Śląskiego odnośnie prośby  

o zabezpieczenie środków finansowych z budżetu na 2018 rok na budowę zbiornika  wodnego. 

Burmistrz Gorzowa Śl. – Pan Artur Tomala przypomniał o roli w/w zbiornika.  

Pan Sławomir Trawiński zapytał Burmistrza Jarosława Tkaczyńskiego czy są jakieś 

informacje nt. minionego spotkania DUONU ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Praszce.  

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz odpowiedział, że nie kontaktował się z nikim ze 

Spółek, jak tylko będzie posiadał jakieś wiadomości to powiadomi Radę.  

 Pani Grażyna Sołtysiak zapytała o informację z materiałów przedłożonych na komisję 

budżetową, konkretnie o zapis z materiałów oświatowych tj.: występujemy o zwrot dotacji do Gmin 

z których pochodzą dzieci w 100% - Czy to dotyczy tylko przedszkoli czy ogólnie? 

            Pani Danuta Janikowska – Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że dotyczy to tylko przedszkoli, 

przy szkołach tego zwrotu nie ma. 

Pan Łukasz Bilski poinformował Radę, że przygląda się realizacji programu e-sesji w Gminie 

Rudniki. 

         

 

         Ad 18. Sprawy różne 

  

Pan Leszek Kałwak – Radny powiatu oleskiego opowiedział krótko o restrukturyzacji 

programu obszarów wiejskich, w związku z czym proponuje cykl spotkań informacyjnych  

z mieszkańcami Sołectw Praszki przy wsparciu Sołtysów na początku roku 2018.  

          

 

Ad 19. 

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

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

w Praszce”. Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

 

   Protokołowała 

                                                                                                                     Przewodniczący  

Magdalena Dzięcioł                                                                                      Rady Miejskiej                                                                                                                 

                                                                                                                     Bogusław Łazik 


