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PROTOKÓŁ  Nr XXXII/2017 

sesji Rady Miejskiej w Praszce 

  odbytej w dniu 21 grudnia 2017 roku 

                                                  Muzeum w Praszce w godz. 10
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.   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik 

4.   Henryk Krześniak – Radny Powiatu Oleskiego  

5.   Krzysztof Chudzicki – Radny Powiatu Oleskiego 

4.   Sołtysi -  8 osób / wg listy obecności / 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad.1             

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę  

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

sesji Rady Miejskiej. Stwierdził, że obecnych jest 15 radnych,  zatem obrady są prawomocne. 

          Powitał również gości zaproszonych: burmistrza, radnych powiatowych, sołtysów, grupę 

harcerzy z Praszki, 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 Burmistrza Praszki. 

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

7.    Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2017 rok.   

8.    Wprowadzenie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.:  

„Skuteczna i efektywna pomoc społeczna – wdrożenie uprawnień organizacyjnych w Ośrodku 

      Pomocy Społecznej w Praszce”. 
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9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na  2018 rok. 

11.  Zapytania i wolne wnioski. 

  12.  Sprawy różne. 

  13.  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. 

Harcerze z hufca w Praszce przekazali życzenia bożonarodzeniowe Burmistrzowi oraz 

Radzie Miejskiej, przekazując w prezencie „Betlejemskie światełko pokoju”, Pan Jarosław 

Tkaczyński – Burmistrz, serdecznie podziękował i również złożył życzenia świąteczne dla 

wszystkich harcerzy.  

 

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 Burmistrza Praszki. 

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

7.    Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2017 rok.   

8.    Wprowadzenie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.:  

„Skuteczna i efektywna pomoc społeczna – wdrożenie uprawnień organizacyjnych w Ośrodku 

      Pomocy Społecznej w Praszce”. 

9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na  2018 rok. 

11.  Zapytania i wolne wnioski. 

  12.  Sprawy różne. 

  13.  Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół  

z  XXXI/2017 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 listopada 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 XXXI/2017 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 28 listopada 2017 r. został przyjęty jednogłośnie przez Radę Miejską  

w Praszce. 
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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 Waldemar Majtyka - Przewodniczący 

         - Pan Edward Szaniec 

         - Pan Robert Zimnowoda 

 

Ad. 5        

          Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności 

między sesjami tj. od dnia 29 listopada 2017 r. do 21 grudnia 2017 r. Informacja stanowi 

załącznik do protokołu. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady zapytał radnych oraz zebranych sołtysów, 

czy mają uwagi lub pytania do przedstawionej informacji.  

 Pan Jan Gędek – sołtys Strojca zapytał czy wg podanej informacji opłata za śmieci 

wzrośnie  

o 1 zł na miesiąc od osoby?  

            Burmistrz odpowiedział, że wyniki przetargu wskazują, że w skali roku cena powinna 

wzrosnąć o 1 zł, związane jest to z dodatkowymi usługami tj. dostawionymi koszami na 

bioodpady  

i papier. Gmina Praszka ma jedną z niższych cen za odpady porównując je z gminami ościennymi. 

            Pan Henryk Łowejko – Radny zapytał co zdecydowało o odwołaniu projektu rewitalizacji 

pływalni, jakie merytoryczne przesłanki o tym zadecydowały i jak będzie przebiegała procedura 

odwoławcza? 

             Burmistrz odpowiedział, iż do 29 grudnia jest termin odwołania się, brak punktów był za 

np. brak powiązania basenu z poprawą sytuacji mieszkańców terenu rewitalizacji, zabrakło 

zaledwie 2-3 punktów, dlatego poczynimy wszelkie starania, żeby ponownie dostać się do 

projektu.  

              Więcej pytań nie było.         

  

Ad 6-7. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinię do projektów uchwał: zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej i zmiany budżetu Gminy Praszka na 2017 r. 
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Komisja Rewizyjna nie zaopiniowała w/w projektów gdyż nie miała pełnej dokumentacji tych 

zmian. 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska również nie zajęła stanowiska, z przyczyn jw. 

Komisja Oświaty Kultury  Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej zaopiniowała pozytywnie projekt 

uchwały zmian budżetu, jednak nie zaopiniowała zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

ponieważ nie miała wszystkich materiałów. 

Komisja Gospodarczego Rozwoju Gminy  zajęła podobne stanowisko jak Komisja Oświaty. 

Komisja Budżetowo-Finansowa również zaopiniowała pozytywnie projekt zmian budżetu i nie 

zaopiniowała zmiany wieloletniej prognozy finansowej.       

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił panią Skarbnik  

o przedstawienie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.  

  Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik przedstawiła zmiany, jakie zaszły w wieloletniej 

prognozie finansowej. 

 Pan Waldemar Majtyka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. 

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

głosowało 15 radnych /wszyscy za/ i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

253/XXXII/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu. 

   Pan Waldemar Majtyka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Praszka na 2017 r.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosowało 15 radnych /wszyscy za/ i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę  

nr 254/XXXII/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Praszka na 2017 r. 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 przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Skuteczna i efektywna pomoc społeczna 

wdrożenie uprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce”. 

Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie, prócz Komisji Oświaty 

Kultury  Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej, która nie zaopiniowała w/w projektu gdyż nie 

miała do niego dostępu wcześniej. 

        Pan Waldemar Majtyka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Skuteczna i efektywna pomoc 

społeczna wdrożenie uprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce”.  

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 
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257/XXXII/2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Skuteczna i efektywna 

pomoc społeczna wdrożenie uprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Praszce”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 9 - 10.     

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przypomniał, że obrady 

nad projektami uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Praszka na 2018 r. będą prowadzone zgodnie z uchwałą nr 331/XLI/2010 Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 26 sierpnia 2010 r. dot. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej, na której jest rozpatrywany projekt uchwały 

budżetowej powinien zawierać następujące punkty: 

1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej. 

2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. 

3. Odczytanie opinii poszczególnych Komisji stałych i łącznego stanowiska Komisji 

budżetowej. 

4. Przedstawienie stanowiska Burmistrza Praszki do stanowiska  Komisji budżetowej. 

5. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 

6. Głosowanie projektu uchwały budżetowej. 

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

projektu uchwały budżetowej zostanie odczytany w całości przed jej uchwaleniem. 

 Pan Sławomir Trawiński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, uchwała 

została pozytywnie zaopiniowana. 

 Pan Bogusław Łazik odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Praszka  na lata 2018-2021, uchwała została pozytywnie 

zaopiniowana. 

 Pan Sławomir Trawiński odczytał ostatnią opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Praszka na 2018 rok, 

uchwała została pozytywnie zaopiniowana. 

 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinię, swoje stanowisko do przedstawionego projektu 

uchwały w sprawie budżetu Gminy Praszka na 2018 rok.  

 Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka 

na 2018 rok nie wiedząc jakie łączne wnioski wpłyną do Komisji Budżetowej i jak to będzie 

procedować. 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska również nie zajęła stanowiska, jednakże złożyła 

wniosek Komisji Budżetowej. 

Komisja Oświaty Kultury  Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej nie zajęła stanowiska. 

Komisja Gospodarczego Rozwoju Gminy zaopiniowała pozytywnie. 
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Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przyjął stanowiska w/w 

Komisji oraz poprosił przewodniczącego Komisji Budżetowo-Finansowej o odczytanie 

wniosków, jakie wpłynęły i przedstawienie swojej opinii.   

Pan Józef Pilarski - Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej odczytuje złożone 

wnioski z Komisji stałych, które często się powtarzały. Jeżeli złożony wniosek został 

zaakceptowany, automatycznie stawał się wnioskiem Komisji Budżetowo - Finansowej.  

Pkt. 1. Transport i łączność. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Praszka - 

wykonać remonty dróg, które zostały objęte przetargiem w 2017 roku. Wniosek Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarczego Rozwoju, Oświaty Kultury Zdrowia Sportu  

i Pomocy Społecznej, Budżetowo - Finansowej.  

Pkt. 2. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska. Przeznaczyć kwotę ok. 70 tys. zł na 

docieplenie Domu Nauczyciela przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie. 

Wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarczego Rozwoju, Oświaty Kultury 

Zdrowia Sportu i Pomocy Społecznej, Budżetowo - Finansowej.  

Pkt. 3. Kultura fizyczna i sport. Zwiększyć dotację dla klubów sportowych ze 100 tys. zł 

do 130 tys. zł. Wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarczego Rozwoju, 

Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Pomocy Społecznej, Budżetowo - Finansowej.  

Pkt. 4. Budżet obywatelski. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego - paragraf 15 

ust. 4,  realizacja zadań powinna wynosić 55 tys. zł. Wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, Gospodarczego Rozwoju, Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Pomocy Społecznej, 

Budżetowo - Finansowej.  

  Pkt. 5. Rolnictwo i łowiectwo. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej - przeznaczyć 

kwotę 25 tys. zł na sfinansowanie wodociągu w Przedmościu wzdłuż ulicy Leśnej do posesji nr 

15, 16. Wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Oświaty Kultury Zdrowia Sportu  

i Pomocy Społecznej, Budżetowo - Finansowej.  

 Pkt. 6. Oświetlenie ulic. Wykonać oświetlenie drogowe w Aleksandrowie od posesji 20 a 

do posesji 20 e i dalej przy posesji 21. Wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

Budżetowo - Finansowej.  

 Pkt. 7. Transport i łączność. Wykonać remonty dróg w miejscowościach:  Strojec  

ul. Stawowa, Przedmość ul. Rolnicza i Sportowa oraz chodnik przy ul. Równoległej. Wniosek 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarczego Rozwoju, Oświaty Kultury Zdrowia 

Sportu  

i Pomocy Społecznej. 

 Pkt. 8. Transport i łączność. Wykonać nakładkę asfaltową na drodze Gana - Kuźniczka ok. 

1000 mb. Wniosek Komisji Gospodarczego Rozwoju, Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Pomocy 

Społecznej. 

Pkt. 9. Oświetlenie ulic. Zamontować dwie oprawy oświetleniowe przy ul. Powstańców 

Śl., dokonać pojedynczej wymiany oprawy oświetleniowej na podwójną przy ul. Kaliskiej obok 

cmentarza. Wniosek Komisji Budżetowo - Finansowej. 

Pkt. 10. Kultura fizyczna i sport. W wydatkach bieżących przeznaczyć kwotę 2 tys. zł. na 

dofinansowanie “Biegu Wilczy Tropem”. Wniosek Komisji Budżetowo-Finansowej.  
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Pan Krzysztof Spodzieja - Radny Rady Miejskiej zwrócił uwagę, że wniosek Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska dot. remontu dróg przy ul. Kiczmachów w Kowalach nie został 

odczytany, a również złożony do Komisji Budżetowo-Finansowej.  

Pan Józef Pilarski - Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej potwierdził wpłynięcie 

wniosku, jednakże nie był on głosowany na komisji.  

Pan Bogusław Łazik wyjaśnił, że nie wszystkie wnioski były głosowane na Komisji Budżetowo - 

Finansowej, ale wszystkie zostały zebrane i przedstawione Burmistrzowi.  

 Pan Jarosław Tkaczyński - Burmistrz Praszki po zapoznaniu się z w/w wnioskami 

przedstawił swoje stanowisko, odpowiadając, iż wprowadza dwie autopoprawki do projektu 

budżetu m.in. dot. przebudowy Przedszkola w Strojcu w celu dostosowania do wymogów 

przeciwpożarowych jako nowe zadanie inwestycyjne. Następna autopoprawka zasadnicza do 

złożonego wniosku nr 3 tj. zwiększenie dotacji dla klubów sportowych w kwocie 20 tys. zł. 

Pozostałe wnioski nie mogą być ujęte w projekcie budżetu, ponieważ są sprzeczne z  art. 52 

ustawy o samorządzie gminnym dot. źródła finansowania wniosków do budżetu. Jednakże  

w trakcie realizacji budżetu w 2018 roku w miarę możliwości finansowych Gminy mają szansę 

być realizowane, a kolejność ich realizacji będzie konsultowana z Radą Miejską. Część wniosków 

z pkt 6-9 zawiera się w budżecie na 2018 rok. Prace inwestycyjne związane z drogami wyniosą  

w kolejnym roku budżetowym 500 tys. zł.  

Pan Jarosław Tkaczyński zagwarantował, że kolejność remontów dróg będzie poddana 

konsultacjom z Radą Miejską. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce podkreślił w związku  

z w/w oświadczeniem Pana Burmistrza, iż przed ogłoszeniem przetargu na remonty dróg, gdzie 

Burmistrz decyduje ostatecznie, która droga będzie remontowana i która będzie umieszczona  

w przetargu, wedle obietnicy zapyta wcześniej o konsultację Radę. Wnioski należy traktować jako 

„zdanie” Rady, które z nich mają być realizowane oraz w jakiej kolejności.  

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki jeszcze raz zapewnił Radę, iż  tak właśnie 

będzie. Lista spraw, jaka krążyła wśród Radnych w 2017 roku,  będzie objęta przetargiem na 2018 

rok oraz sukcesywnie przekazywana do realizacji.  

Pan Sławomir Trawiński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Praszce zwrócił 

również uwagę na dotychczasową pozytywną realizację prac związanych z remontami dróg 

gminnych, których efekt widać. 

Pan Jarosław Tkaczyński powiedział, że zależy mu na każdej drodze gminnej stwierdzając 

finalnie, że zawsze warto inwestować w drogi.  

Pan Bogusław Łazik zadał pytanie odnośnie wniosku o budżecie obywatelskim. 

Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że budżet obywatelski będzie realizowany  

w ramach rezerwy budżetu.  

Pan Krzysztof Spodzieja – Radny Rady Miejskiej w Praszce zapytał czy wnioski Radnych 

jak i mieszkańców składane w trybie do 30 września 2017 r. zostały uwzględnione?  

Pan Jarosław Tkaczyński nadmienił, iż odpowiedź na wszystkie wnioski była w formie 

pisemnej.  
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Pan Krzysztof Spodzieja odniósł wrażenie, że tych wniosków w ogóle nie było i zostały 

pominięte.  

Pan Bogusław Łazik sprostował, że wszystkie wnioski zostały przekazane do analizy 

zarówno do Burmistrza jak i do Komisji Stałych Rady. 

Pan Łukasz Bilski - Radny Rady Miejskiej w Praszce złożył ponownie wniosek do oceny 

Rady i Burmistrza o wykonanie nawierzchni asfaltowej przy ul. Powstańców Śl. - odcinek  

o długości 620 metrów umożliwiający dojazd do ostatniej posesji. Prośba o zakwalifikowanie w/w 

zadania do wykonania równorzędnie z drogami proponowanymi przez Komisje Stałe Rady 

Miejskiej.  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przyjął wniosek do 

protokołu, stwierdzając zasadność remontów wszystkich dróg. 

 Pan Jarosław Tkaczyński - Burmistrz Praszki podziękował za dyskusję, po czym musiał  

z ważnych względów służbowych, opuścić sesję zostawiając swojego zastępcę Panią Danutę 

Janikowską - V-ce Burmistrz. 

Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wspomniał 2 

wprowadzone autopoprawki do budżetu przez Burmistrza. Wnioski dot. remontów dróg zostały 

“zauważone” natomiast nie są głosowane, gdyż w trakcie roku 2018 w miarę możliwości oraz 

dostępnych środków finansowych będą sukcesywnie realizowane. 

Pani Grażyna Sołtysiak - Radna Rady Miejskiej w Praszce wniosła do protokołu prośbę  

o zainstalowanie monitoringu na rynku.  

 

Przerwa - 15 min.  

 

Pan Waldemar Majtyka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Praszka na lata 2018 - 

2021. 

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 

255/XXXII/2017 w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Praszka na lata 

2018 - 2021. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił o odczytanie 

projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.  

 Pan Waldemar Majtyka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2018 rok. 

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 256/XXXII/2017 w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2018 rok. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 
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 Pan Bogusław Łazik pogratulował i podziękował Burmistrzowi oraz Pani Skarbnik                         

za przygotowanie budżetu oraz Radzie Miejskiej za jego uchwalenie. 

 Pani Danuta Janikowska również podziękowała w imieniu Burmistrza Radzie Miejskiej za 

uchwalenie budżetu 

        

Ad 11. Zapytania i wnioski.  
 

Pani Grażyna Sołtysiak - Radna Rady Miejskiej w Praszce zapytała Pana Henryka 

Krześniaka - Radnego Powiatu Oleskiego czy Oddział Wewnętrzny Szpitala Powiatowego  

w Oleśnie będzie zamknięty od 22.12.2017 r.? Czy cofnięto dotację na nowy tomograf? 

Pan Henryk Krześniak - Radny Powiatu Oleskiego odpowiedział, iż posiedzenie Rady 

Powiatu odbędzie się 28.12.2017 r. na której będzie poruszany w/w temat. Przyczyna zamknięcia 

oddziału jest podobno przyczyną formalną tj. złożony projekt do budżetu przez Szpital był błędny. 

Sprawa jest rozwojowa oraz w dalszym ciągu nierozstrzygnięta.  

Pan Krzysztof Spodzieja - Radny Rady Miejskiej w Praszce, wspomniał iż obowiązuje 

uchwała nr 331/XLI/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 sierpnia 2010 r. dot. trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej w tym procedura złożenia wniosków, jednak w odczuciu  

p. Spodziei Pan Burmistrz nie odpowiedział na nie wyczerpująco.  

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

pomysłem byłoby stworzenie harmonogramu wpływających wniosków, tak aby wszystkie były 

zauważone. 

Pan Krzysztof Spodzieja zaznaczył, że chciał jedynie usłyszeć informację o złożonym 

wniosku.  

Pani Grażyna Sołtysiak - Radna Rady Miejskiej w Praszce odniosła się do wniosku poza 

budżetowego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Pomocy Społecznej dot. rozpoczęcia 

oraz  uczestnictwa w  Programie “Senior +” na lata 2015-2020, który wcześniej występował pod 

nazwą “Senior Wigor”. Wg ogólnodostępnych informacji w budżecie państwa zostało ok. 57 mln 

do zagospodarowania, więc warto byłoby zainteresować się bliżej tym tematem. 

Pani Danuta Janikowska - Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że zapozna się z Projektem, 

jeżeli będzie to bezkosztowe zadanie to jak najbardziej odzew będzie pozytywny. 

Pan Łukasz Bilski - Radny Rady Miejskiej w Praszce zwrócił uwagę na brak wysłania 

zaproszeń na uroczystość 11 listopada do honorowych obywateli Praszki (przykład bliskiego 

krewnego) oraz zapytał czy w tym roku jak w latach poprzednich będzie wydany  Informator? Czy 

internetową TV mogłyby tworzyć podmioty lokalne?  

Pani Danuta Janikowska odpowiedziała, iż zaproszenia były wysyłane wg listy,  

z pewnością były wysyłane również do honorowych obywateli Praszki. Zmiana telewizji 

internetowej w końcówce roku nie jest możliwa, natomiast w następnym jeszcze nie wiadomo.  

Pan Józef Pilarski - Radny Rady Miejskiej w Praszce poruszył kwestię zbiornika 

retencyjnego w Gorzowie Śląskim, gdyż do Rady wpłynęło pismo od Burmistrza Artura Tomali. 

Pan Józef Pilarski oraz Pan Waldemar Majtyka udali się na spotkanie z Panem Tomalą dowiedzieć 

się na jakim etapie jest temat zbiornika. Podsumowując spotkanie: zmienił się charakter zbiornika, 
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aktualnie prowadzone są działania wsp. zbiornika przeciw suszy, sprawa jest w fazie wstępnej już 

bez udziału Gminy Praszka.  

 

Ad 12. Sprawy różne. 

 

 Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce zaznaczył, że do Rady 

wpłynął list od V-ce Marszałka Pana Stanisława Tyszki z partii Kukiz 15 dot. zmian w ordynacji 

wyborczej, który pozostaje do wglądu w biurze Rady. Na koniec zostały odczytane życzenia 

bożonarodzeniowe, które wpłynęły do Rady m.in. od ks. S. Gasińskiego, szkół z gminy Praszka, 

OSP w Przedmościu i innych.  

 

Ad 13. 

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

wyczerpany został porządek obrad i wypowiedział formułę „Zamykam XXXII/2017 sesję Rady 

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

 

 

   Protokołowała 

                                                                                                                     Przewodniczący  

Magdalena Dzięcioł                                                                                      Rady Miejskiej                                                                                                                 

                                                                                                                     Bogusław Łazik 


