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PROTOKÓŁ  Nr  IV/2011 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu  25 stycznia 2011 roku w godz. 1000 do 1300 

w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 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 Jan Jarząb 

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

 

1.   Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 

2.   Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza Praszki 

3.   Pan Krzysztof Pietrzyński –  Sekretarz 

4.   Pani Małgorzata Zawis - Skarbnik 

5.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 

6.   Pan Antoni Polak – Radny Powiatu Oleskiego 

6.   Sołtysi -  13 osób/ lista obecności w załączeniu/ 

7.   Media :  Kulisy powiatu, TVP Opole, NTO Olesno 

8.   Publiczność: Rodzice dzieci ze szkół wiejskich - Gana, Kowale, Przedmość, Wierzbie 

      oraz  nauczyciele. 

 

Proponowany porządek obrad: 
 
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.    Ustalenie porządku obrad. 
3.     Przyjęcie protokołu z III/2010 sesji . 
4.     Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
5.     Informacja Burmistrza Praszki . 
6      Rozpatrzenie sprawy restrukturyzacji oświaty gminnej i podjęcie stosownych uchwał.  
7.     Podjęcie uchwał w sprawach zaciągnięcia pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego  
        Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na : 
        a/  zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszków,   
            Wygiełdów i Praszka ul. Pilawy Etap II – miejscowość Wygiełdów”, 
        b/ zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszków,   
           Wygiełdów i Praszka ul. Pilawy Etap II – miejscowość Wygiełdów”. 
        c/ zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozterk-Gana”. 
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       d/  zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowościach Rozterk- 
            Gana”. 
  8 .     Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia  
           29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok. 
  9.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  do Programu Odnowy Wsi  
           przez miejscowość  Przedmość. 
10.      Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę Nr 341/XLII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z  dnia  
           30 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „ Planu Odnowy Miejscowości Kowale”. 
11.      Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet  
           oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom. 
12.      Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości,  
           podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych,  
           określenia inkasentów  wynagrodzenia za inkaso. 
13.      Zapytania i wolne wnioski  
14.      Sprawy różne. 
15.      Zakończenie obrad. 
       

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:  

                    

Ad .1 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych 

radnych na IV/2011 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 14 radnych , 1 nieobecny 

usprawiedliwiony – Pan Jan Jarząb, zatem obrady są prawomocne. 

            Powitał  również gości zaproszonych, sołtysów, pracowników Urzędu Miejskiego oraz 

przedstawicieli mediów lokalnych  i publiczność. 

 

       Ad 2   

           Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad, który 

otrzymali wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o sesji.  Wniósł do porządku obrad 

dodatkowy punkt , jako punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji 

Stałych Rady Miejskiej w Praszce  na 2011 rok.  Następne punkty porządku obrad otrzymają kolejne 

numery. 

           Pan Jarosław Tkaczyński poinformował Radę, że w związku z punktem 6 porządku obrad, po 

konsultacjach  z Komisjami Stałymi Rady zaproponowanych wariantów restrukturyzacji szkół 

wiejskich i wyborem jednego z wariantów przedstawia na dzisiejszą sesję cztery projekty uchwał 

dotyczących zamiaru restrukturyzacji szkół wiejskich  w Kowalach, Ganie, Wierzbiu i Przedmościu 

tj:  

1/  zamiaru przekształcenia sześcioletniej  Publicznej Szkoły Podstawowej w Ganie w Szkołę 

     Podstawową z klasami IV-VI, 

2/  zamiaru przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalach w Szkołę 

     Podstawową z klasami IV-VI, 
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3/  zamiaru  reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu, 

4/  zamiaru  reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu. 

         Pan Bogusław Łazik zapytał Radnych czy  wyrażają zgodę na wprowadzenie 

zaproponowanych zmian do porządku obrad. 

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie proponowanych zmian do porządku obrad.  

            Przewodniczący obrad zapytał, czy Radni mają inne uwagi do proponowanego porządku 

obrad. Więcej uwag nie zgłoszono. 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przegłosowanie  porządku 

obrad  z wprowadzonymi  zmianami. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie przyjęli porządek obrad z wprowadzonymi zmianami. 

 
Porządek obrad: 
 
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.    Ustalenie porządku obrad. 
3.     Przyjęcie protokołu z III/2010 sesji . 
4.     Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
5.     Informacja Burmistrza Praszki . 
6      Rozpatrzenie sprawy restrukturyzacji oświaty gminnej i podjęcie stosownych uchwał:  
        1/  zamiaru przekształcenia sześcioletniej  Publicznej Szkoły Podstawowej w Ganie w Szkołę 
             Podstawową z klasami IV-VI, 
        2/  zamiaru przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalach  
             w Szkołę Podstawową z klasami IV-VI, 
        3/  zamiaru  reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu, 
        4/  zamiaru  reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu. 
7.     Podjęcie uchwał w sprawach zaciągnięcia pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego  
        Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na : 
        a/  zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszków,   
            Wygiełdów i Praszka ul. Pilawy Etap II – miejscowość Wygiełdów”, 
        b/ zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszków,   
           Wygiełdów i Praszka ul. Pilawy Etap II – miejscowość Wygiełdów”. 
        c/ zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozterk-Gana”. 
       d/  zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowościach Rozterk- 
            Gana”. 
  8 .     Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia  
           29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok. 
  9.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  do Programu Odnowy Wsi  
           przez miejscowość  Przedmość. 
10.      Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę Nr 341/XLII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z  dnia  
           30 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „ Planu Odnowy Miejscowości Kowale”. 
11.      Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet  
           oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom. 
12.      Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości,  
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           podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych,  
           określenia  inkasentów  wynagrodzenia za inkaso. 
13.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej  
           w Praszce  na 2011 rok. 
 14.     Zapytania i wolne wnioski  
 15.     Sprawy różne. 
 16.     Zakończenie obrad. 
 
                 

Ad.  3 

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

Rady Miejskiej w Praszce Nr III/2010 z dnia  29 grudnia 2010 roku wyłożony  był do wglądu w 

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

protokołu. 

Nie wniesiono do protokołu żadnych uwag. Przeprowadzono głosowanie.  

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokół sesji Rady Miejskiej w 

Praszce Nr III/2010 z dnia  29 grudnia 2010 roku został jednogłośnie przyjęty przez Radę Miejską w 

Praszce. 

 

Ad.  4 

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

powołać Komisję Uchwał i Wniosków. Zaproponował, by w skład komisji weszli: 

- Pan Zbigniew Pieniek 

- Pan Henryk Żyta 

- Pan Andrzej Rychter  

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 Zbigniew Pieniek – Przewodniczący 

- Pan Henryk Żyta 

- Pan Andrzej Rychter  

 

Ad 5. 

           Przewodniczący obrad  poprosił Burmistrza Praszki o przedstawienie informacji z działalności 

za okres między sesjami Rady Miejskiej .  
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          Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację za okres od 02 stycznia 

2011 r. do 24 stycznia 2011 r. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 6 

             Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że punkt 6 został uszczegółowiony  

na dzisiejszej sesji o cztery projekty uchwał  dotyczące restrukturyzacji szkół wiejskich w 

Kowalach, w Ganie, w Wierzbiu i w Przedmościu. 

Poinformował, że przed sesją odbyły się  dwa spotkania konsultacyjne całej Rady  w sprawie 

zamiaru restrukturyzacji oświaty gminnej. Zostały przedstawione materiały z sześcioma wariantami 

restrukturyzacji szkół. Na posiedzeniach Komisji Stałych Rady były omawiane wszystkie warianty. 

Najwięcej pozytywnych opinii uzyskał wariant V  i na ten wariant przygotowane zostały cztery 

projekty uchwał w sprawach: 

        1/  zamiaru przekształcenia sześcioletniej  Publicznej Szkoły Podstawowej w Ganie w Szkołę 
             Podstawową z klasami IV-VI, 
        2/  zamiaru przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalach  
             w Szkołę Podstawową z klasami IV-VI, 
        3/  zamiaru  reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu, 
        4/  zamiaru  reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu. 
         

        Pan Bogusław Łazik poprosił Burmistrza o wypowiedź w tej sprawie. 

             Pan Jarosław  Tkaczyński poinformował, że na skutek nowelizacji ustawy o finansach 

publicznych nie ma możliwości finansowania wydatków bieżących z innych dochodów jak tylko z 

dochodów bieżących. Gmina stanęła przed problemem restrukturyzacji finansów publicznych. Ta 

sprawa nie dotyczy tylko szkół , ale również innych jednostek organizacyjnych. Restrukturyzacją 

szkół  powinniśmy się zająć na początku, gdyż do końca lutego muszą zapaść decyzje dotyczące 

szkolnictwa. Już wcześniej Gmina próbowała zreformować oświatę, ale nie zostało to zrobione. 

Teraz jest już konieczność, bo budżet gminy musi być tak skonstruowany by wydatki bieżące były 

równe dochodom bieżącym. W 2010 roku budżet oświaty wynosił ok.13 mln zł  i musieliśmy 

dołożyć ok. 1 mln zł. W tym roku mamy zaplanowane dochody w oświacie w wysokości ok.11 mln 

zł, czyli w tym roku braknie ok. 2,5 mln zł. Możemy dołożyć 1 mln zł , ale nie prawie 3 mln zł, bo 

tak wygląda obecna sytuacja . 

Zaproponował Radzie, by podjęła decyzje zrestrukturyzowania szkół wiejskich tak, by zrobić to w 

najmniej dotkliwy sposób, czyli tak, by nie likwidować żadnej szkoły wiejskiej a jedynie 

zreorganizować ich strukturę zmniejszając ilość oddziałów. Ponieważ  niektóre klasy liczą po 5 

uczniów nie możemy dalej utrzymywać takiej sytuacji. Niech Rada zdecyduje, jaką przyjąć 

propozycję wariantu,  by nie zrobił tego za nas komisarz rządowy. To są przykre sprawy  i dla 

rodziców i dla środowiska pedagogicznego, ale sytuacja zmusza nas do podjęcia decyzji o 

reorganizacji szkół wiejskich. Chcemy nadal utrzymać szkoły wiejskie, będą tam oddziały 

przedszkolne i nie chcemy ich całkowicie likwidować.   

            Pan Bogusław Łazik  poinformował, że na dzisiejszej sesji podejmujemy uchwały w sprawie 

zamiaru reorganizacji i przekształcenia szkół. To nie jest jeszcze decyzja ostateczna, jeszcze będą 
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rozmowy z rodzicami, muszą być opinie Kuratora i związków zawodowych. Takie spotkania się 

odbędą, ale najpierw muszą zapaść decyzje wstępne, a dopiero po konsultacjach będą dalsze decyzje 

na następnej sesji. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wpłynęły do Rady 

Miejskiej w Praszce pisma od Rad Rodziców ze szkół w Ganie, Kowalach , Wierzbiu i Przedmościu 

z podpisami rodziców i mieszkańców tych wiosek o nie przeprowadzanie restrukturyzacji szkół. We 

wszystkich tych pismach przejawia się troska o dzieci. Jest w tych pismach mowa o osiągnięciach 

uczniów, szkół , o warunkach jakie są w szkołach. Problem jednak tkwi w sprawach finansowych, a 

nie w tym, czy szkoła spełnia warunki do edukacji czy nie i tak jak powiedział Burmistrz chcemy tę 

sprawę załatwić w najmniej bolesny sposób dla uczniów i rodziców. 

          Pan Arkadiusz Kościelny wniósł w imieniu Radnych wiejskich o odczytanie  pism w całości, 

zgodnie z życzeniem rodziców. 

          Pan Bogusław Łazik odczytał kolejno pisma Rad Rodziców ze szkół w Ganie / zawierające 

252 podpisy rodziców dzieci i mieszkańców wsi Gana/ i w Przedmościu / 233 podpisy rodziców i 

mieszkańców wsi/. Pisma stanowią załączniki do protokołu.  Zwrócił się do Radnych  z Gany i 

Przedmościa o  zabranie głosu w przedstawionej sprawie. 

         Pan Arkadiusz Kościelny poparł stanowisko rodziców i mieszkańców wsi Gana. Uważa, że 

restrukturyzacją powinny być też objęte szkoły w mieście, a nie tylko szkoły wiejskie. 

         Pan Sławomir Trawiński poparł  stanowisko rodziców i mieszkańców wsi Przedmość. Jest za 

tym, by szkoła w Przedmościu nie zmieniała swojej struktury i ma nadzieję, że Radni podejmą 

decyzję o pozostawieniu szkoły w obecnej strukturze organizacyjnej. 

          Następnie Pan Jacek Owczarek – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  odczytał pisma Rad 

Rodziców ze szkół w Kowalach / 272 podpisy rodziców i mieszkańców wsi/ i w Wierzbiu/ 190 

podpisów rodziców mieszkańców wsi/. Pisma stanowią załączniki do protokołu. 

        Pan Jacek Owczarek przedstawił swoje stanowisko dotyczące przekształcenia szkoły w 

Kowalach. Uważa, że wybrany wariant jest najgorszy dla dzieci I-III. Wożenie dzieci do innych 

szkół wiejskich nie jest dobrym rozwiązaniem. Szkoły na wsiach są przystosowane, by te dzieci 

uczyć. Da to niewielkie oszczędności a wprowadzi niepotrzebne sytuacje. 

        Pan Grzegorz Jabłoński poparł również stanowisko rodziców i mieszkańców wsi Wierzbie. 

Dodał, że nie sprawy ekonomiczne są najważniejsze ale sprawy społeczne. Dzieci z Wierzbia już 

dojeżdżały do szkoły w Kowalach. Poprzednie władze wybudowały szkołę w Wierzbiu z 38-40%  

udziałem finansowym mieszkańców Wierzbia . Apeluje o odrzucenie proponowanych uchwał. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że dzisiaj jest przedstawiony 

wariant i projekty uchwał, który został zaopiniowany przez Komisje Stałe pozytywnie.  

Poinformował, że Rada  dokładnie przeanalizowała finanse i trzeba tu mieć na uwadze nie tylko 

obecną sytuację finansową, ale też co się będzie działo w następnych latach.  Zaproponował, by nie 

robić debaty, gdyż te sprawy były dokładnie omawiane na posiedzeniach komisji stałych i na 

spotkaniach roboczych. Jak Burmistrz wspomniał,  to nie jest likwidacja szkół wiejskich ale 
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ratowanie, bo może dojść do tego, że będzie powołany nadzór komisaryczny i wówczas nie  będzie 

wyboru. Druga sprawa  przemawiająca za restrukturyzacją to taka, że we wrześniu nie będzie 

pieniędzy na pensje dla nauczycieli. Zostaliśmy zmuszeni do tych decyzji, a oszczędności będziemy 

szukali wszędzie. 

          Pan Bogusław Łazik poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o opinie dotyczące 

wybranego wariantu  restrukturyzacji szkół wiejskich, na który zostały przygotowane stosowne 

projekty uchwał. 

          Pan Henryk Żyta - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska poinformował, 

że komisja nie jednogłośnie poparła wariant V w postaci przygotowanych projektów uchwał/ 2 

radnych wstrzymało się od głosu , 1 radny był za wariantem I/. 

          Pan Marek Śliwka – Przewodniczący Komisji Gospodarczego Rozwoju Gminy poinformował, 

że 6 radnych poparło wariant V , 1 radny poparł wariant I, a pozostałe warianty nie uzyskały 

akceptacji. 

         Pan Józef Pilarski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił następujące stanowisko 

komisji: 3 radnych poparło wariant V,  1 radny  był za wariantem I i 1 radny wstrzymał się od głosu. 

         Pan Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej poinformował, że 4 radnych opowiedziało się za restrukturyzacją szkół wiejskich  , 2 

było przeciwnych. Za wariantem V głosowało 4 radnych,  2 było przeciwnych. 

         Pan Kordian Poniatowski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej  poinformował, 

że komisja jednogłośnie / 6 obecnych/ zaakceptowała wariant V. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad zapytał Radnych czy mają inne uwagi do 

przedstawionych projektów uchwał. Dodał, że wszystkie projekty uchwał  wiążą się ze sobą i należy 

to mieć na uwadze przy głosowaniu. 

Radni nie  mieli uwag. 

         Przewodniczący obrad poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie kolejno 

projektów uchwał , a następnie o ich  przegłosowanie. 

         1/    Pan Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

uchwały w sprawie  zamiaru przekształcenia sześcioletniej  Publicznej Szkoły Podstawowej w Ganie 

w Szkołę  Podstawową z klasami IV-VI. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

większością głosów/ 10 za, 4 przeciwne/ została podjęta uchwała Nr 17/IV/2011 w sprawie  zamiaru 

przekształcenia sześcioletniej  Publicznej Szkoły Podstawowej w Ganie w Szkołę  Podstawową z 

klasami IV-VI. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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        2/  Pan Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

uchwały w sprawie  zamiaru przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Kowalach w Szkołę Podstawową z klasami IV-VI, 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

większością głosów/ 10 za, 4 przeciwne/ została podjęta uchwała Nr 18/IV/2011 w sprawie zamiaru 

przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalach w Szkołę Podstawową z 

klasami IV-VI. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

        3/  Pan Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

uchwały w sprawie  zamiaru reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu, 

 Przeprowadzono głosowanie. 

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

większością głosów/ 10 za, 4 przeciwne/ została podjęta uchwała Nr 19/IV/2011 w sprawie zamiaru  

reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

        4/   Pan Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zamiaru  reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

większością głosów/ 10 za, 4 przeciwne/ została podjęta uchwała Nr 20/IV/2011 w sprawie zamiaru  

reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

              Pan Bogusław Łazik poinformował, że to są uchwały o zamiarze restrukturyzacji szkół, 

teraz odbędą się spotkania z rodzicami uczniów, będą też omówione sprawy dowozów dzieci oraz 

sprawy kadrowe. Radni z wielką troską pytali o te decyzje. 

 

Przerwa w obradach – 10 minut. 

           

              Pan Kordian Poniatowski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej przedstawił 

wniosek, by na następne posiedzenia komisji sprecyzować informację o zmianie zatrudnienia w 

restrukturyzowanych szkołach, ilu nauczycieli jest z uprawnieniami emerytalnymi i  z 

uprawnieniami do świadczeń kompensacyjnych. 

            Pan Zbigniew Pieniek   zaproponował, by jak najmniej boleśnie przeszła ta restrukturyzacja, 

by  uzgodnić  sprawy likwidacji etatów z dyrektorami, by nie ucierpiała tylko jedna szkoła. 

           Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że  będzie spotkanie z dyrektorami 
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i ustalone będą warunki zatrudnienia jak również przeanalizowane będą  sprawy kadrowe w innych 

szkołach. Chcemy to zrobić tak, by było jak najlepiej dla nauczycieli. 

     

Ad 7  
              Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących komisji stałych Rady o opinie do przedstawionych czterech projektów uchwał w 

sprawach zaciągnięcia pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na : 

        a/  zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszków,   

            Wygiełdów i Praszka ul. Pilawy Etap II – miejscowość Wygiełdów”, 

        b/ zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszków,   

           Wygiełdów i Praszka ul. Pilawy Etap II – miejscowość Wygiełdów”. 

        c/ zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozterk-Gana”. 

        d/  zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowościach Rozterk-

Gana”. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały  przedstawione cztery projekty uchwał  w sprawach 

zaciągnięcia pożyczek jednogłośnie  pozytywnie. 

         Pan  Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił kolejno 

projekty uchwał w sprawach: 

            a/ zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów i Praszka ul. Pilawy Etap II – miejscowość 

Wygiełdów” / na kwotę 300.000,00 zł/. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 21/IV/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem  

na  zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszków,           

Wygiełdów i Praszka ul. Pilawy Etap II – miejscowość Wygiełdów”. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

        b/ zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach Szyszków,  Wygiełdów i Praszka ul. Pilawy Etap II – miejscowość 

Wygiełdów” / na kwotę 292.000,00 zł/. 
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Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 22/IV/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem  

na  zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszków,           

Wygiełdów i Praszka ul. Pilawy Etap II – miejscowość Wygiełdów”. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

        c/ zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach Rozterk-Gana” / na kwotę 1.300.000,00 zł/. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 23/IV/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem 

na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozterk-Gana” 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

        d/  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach Rozterk-Gana” / na kwotę 504.000,00 zł/. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 24/IV/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem 

na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozterk-Gana” 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 8.              

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

komisji stałych Rady o opinie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia   29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 

2011 rok. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały  przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie  

pozytywnie. 

         Pan  Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 
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omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 25/IV/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w 

Praszce z dnia   29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad 9.       

    Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

komisji stałych Rady o opinie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  do 

Programu Odnowy Wsi przez miejscowość  Przedmość.  

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały  przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie  

pozytywnie. 

         Pan  Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 26/IV/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  do Programu 

Odnowy Wsi przez miejscowość  Przedmość. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 10  

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

komisji stałych Rady o opinie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 341/XLII/2010 Rady 

Miejskiej w Praszce z  dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „ Planu Odnowy 

Miejscowości Kowale”. Ponieważ nie wszystkie Komisje Stałe Rady rozpatrywały przedstawiony 

projekt uchwały poprosił Sekretarza o wyjaśnienie wprowadzanych w uchwale zmian. 

         Pan Krzysztof Pietrzyński wyjaśnił, że zmiany dotyczą spraw redakcyjnych w załączniku do 

uchwały czyli w Planie Odnowy Miejscowości Kowale oraz niektóre punkty są rozszerzone o 

zadanie – parking przy hali sportowej. 

Radni nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

         Pan  Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosów / 11 za, 3 wstrzymujące/ została podjęta uchwała Nr 27/IV/2011 zmieniająca uchwałę Nr 
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341/XLII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z  dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia  

„ Planu Odnowy Miejscowości Kowale”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 11.                

             Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących komisji stałych Rady 

o opinie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet  

oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom. Wyjaśnił, że chodzi o zmianę dot. Radnego 

Grzegorza Jabłońskiego, który jest jednocześnie sołtysem i o pobieranie diet za udział w sesjach 

Rady. Jest to uporządkowanie tej sytuacji w ten sposób, że Pan Grzegorz  Jabłoński będzie 

otrzymywał tylko jedną dietę jako Radny. 

Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

         Pan  Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 28/IV/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i 

wysokości diet  oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad 12.       

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

komisji stałych Rady o opinie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku 

od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności 

pieniężnych, określenia  inkasentów  wynagrodzenia za inkaso. 

Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

         Pan  Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 29/IV/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności 

pieniężnych, określenia  inkasentów  wynagrodzenia za inkaso. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 
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Ad 13.       

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

komisji stałych Rady  o przedstawienie planów pracy komisji na 2011 rok stanowiące załączniki do 

projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce  

na 2011 rok. . 

Przewodniczący Komisji Stałych przedstawili kolejno plany działania komisji na 2011 rok . 

         Pan  Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 30/IV/2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych 

Rady Miejskiej w Praszce  na 2011 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 14.      

                  Pan Zbigniew Pieniek  wystąpił z wnioskiem, by  Urząd Miejski opracował regulamin 

podziału środków na kluby sportowe. 

                  Pan Bogusław Łazik poprosił Burmistrza o informację dotyczącą konkursu ofert  i zasad 

przyznawania dotacji klubom sportowym.  Wyjaśnił , że chodzi też m.in. o to, że kluby sportowe już 

potrzebują tych pieniędzy , bo działają i  opłacają pewne sprawy.  

                  Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że jest powołana  Komisja Konkursowa w skład 

której wchodzą osoby, które mają rozeznanie w sprawach sportu. Trudno wymyślić kryteria  

podziału środków, czy to od ilości  członków klubu  czy według innych kryteriów , bo może to dla 

jednych być dobre, a dla innych krzywdzące. Decyzja należy do Burmistrza, ale on nie ingeruje w 

pracę komisji konkursowej . W skład Komisji Konkursowej wchodzą:  Pan Krzysztof Pietrzyński –

Sekretarz, Pani Grażyna Polis , Pan Adam Łucki i Pan Bogdan Ryglewski. 

                Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny wyjaśniła dodatkowo, że to ustawa określa 

zasady przyznawania dotacji i dotacja ta  jest przyznawana na określone zadanie publiczne i jest 

konkurs ofert. Z ofertą może wystąpić  organizacja pozarządowa, a Burmistrz decyduje czy to 

zadanie można wykonać. Ustawa jest bardzo rygorystyczna i jest przedstawiony tryb udzielania 

dotacji, jest pokazany schemat, co się po kolei wykonuje. Najpierw jest informacja w Biuletynie 

Informacji Publicznej o naborze wniosków o przyznanie dotacji, a następnie wnioski są 

rozpatrywane przez Komisje konkursową. 

              Pan Janusz Dolik wyjaśnił, że nie wiedział dokładnie jak te środki są dzielone, teraz już wie 

ale czy można do komisji konkursowej powołać więcej osób. 
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          Pan Krzysztof Pietrzyński odpowiedział, że może być poszerzony skład komisji konkursowej 

o osoby zajmujące się sportem jako doradcy. Procedura  konkursowa wygląda tak, że kluby składają 

najpierw sprawozdania z działalności za rok poprzedni i następnie składają oferty na rok następny. 

Kluby muszą zabezpieczyć 1/5 środków własnych. Jest jeden duży klub MOTOR, który szkoli ok. 

100 osób, trzy kluby LZS i kluby uczniowskie i jest trudno podzielić te środki tak by wszystkich 

zadowolić. 

         Pan Bogusław Łazik zaproponował, by zaprosić na posiedzenie komisji konkursowej  w 

sprawie podziału środków Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, zanim 

Burmistrz zatwierdzi podział dotacji. 

        Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że na następnej sesji przedstawi  decyzję w sprawie 

podziału dotacji na kluby sportowe. 

         Pani Wiesława Borowiec wyjaśniła sprawę składu Komisji Konkursowej.  W skład komisji  

mogą wchodzić przedstawiciele organu wykonawczego i przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, którzy nie składają ofert. Radni nie mogą  wchodzić w skład komisji. Pieniądze są 

przyznawane na zadania i nie mogą być równo dzielone. 

         Pan Grzegorz Jabłoński wystąpił z wnioskiem dotyczącym  podjętej uchwały w sprawie diety 

dla sołtysa, będącego również  Radnym. Skoro jest tylko jedna dieta dla Radnego to proponuje, by 

kwota zaoszczędzona z tego tytułu, a będzie to ok. 1.000 zł została przeznaczona na świetlicę 

wiejską w Wierzbiu. 

       Pan Józef Pilarski wystąpił z wnioskiem dotyczącym sportu , by na kablówce była zmieszczona 

informacja o działalności hali sportowej tj. o  terminach meczów i innych imprez sportowych, gdyż 

jest za mało tych informacji, a mieszkańcy chcieliby wiedzieć co się odbywa w hali i uczestniczyć w 

tych imprezach. Mogłaby to być  jedna strona  z taką informacją  na cały tydzień,  tak jak są 

zamieszczane informacje na kablówce czyli od czwartku.  

       Pan Sławomir Trawiński zapytał o termin realizacji wiat przystankowych, bo będą potrzebne w  

sytuacji dowozu dzieci do innej szkoły. 

       Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że po zimie przeprowadzane będą remonty cząstkowe 

dróg i jeśli zostaną środki to zrobimy wiaty, ale z praktyki wie, że pieniędzy na remonty zawsze 

brakuje. Na razie musimy poczekać do końca zimy.  

       Pan Sławomir Trawiński zapytał czy jest możliwość sporządzenia aneksu do projektu drogi 

Ożarowskiej  i  włączenie do tego zadania  ul. Brzozowej w Przedmościu. Przy niewielkim 

nakładzie środków własnych  gminy można byłoby tę drogę zrobić. Uważa, że w ramach tego 

projektu drogi w Kowalach  będzie zrobione o wiele więcej dróg niż w Przedmościu. 
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        Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że  na dzisiaj nie ma już takiej możliwości i tu nie chodzi o 

środki finansowe tylko o zakres robót. Ten program jest tylko na drogi lokalne. 

       Pan Bogusław Łazik  zaproponował, by może dokładnie sprawdzić , czy można zrobić taką 

zmianę. 

        Pan Grzegorz Kowalczyk  poinformował, że koło Banku Spółdzielczego przy studzience jest 

wymyty asfalt i należałoby to naprawić. 

         Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że już  pracownik Urzędu zajął  się tym tematem. 

         Pan Andrzej Wicher – Sołtys wsi Brzeziny poruszył sporawe zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych.  Prosi, by ta zbiórka odbywała się latem i niekoniecznie dwa razy w roku. 

         Pan Zbigniew Pieniek  poruszył sprawę pojemników na butelki . Przy szkole mieszkańcy 

zrobili sobie śmietnik. 

          Pan Arkadiusz Kościelny stwierdził, że tych koszy na butelki jest za mało, albo należy je 

częściej opróżniać. 

          Pan Jarosław Tkaczyński  wyjaśnił, że tak się dzieje dlatego, że ludzie musą się nauczyć 

segregacji śmieci, zgniatania butelek. 

         Pan Ryszard Smerd – Sołtys wsi Kowale  poinformował, że mieszkańcy mają na swoich 

posesjach pojemniki na szkło, ale tych koszy nikt nie opróżnia. Może należy je zlikwidować, a 

rozstawić dodatkowe pojemniki na wsi, bo ludzie będą je zapełniać innymi odpadami. 

          Pan Sławomir Trawiński  zaproponował, by Straż Miejska sprawdzała, czy ludzie mają kosze i 

gdzie dają śmieci . 

         Burmistrz odpowiedział, że tak było robione i były mandaty dla tych, którzy nie mieli koszy. 

         Pan Grzegorz Kowalczyk poruszył sprawę segregacji śmieci,  że można by zmniejszyć opłatę 

za segregację śmieci. 

          Pan Bogusław Łazik stwierdził, że jest o dobry pomysł i proponuje by zajęła się tym tematem 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

 Ad 15.      

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

- pismo od dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Strojcu dotyczące zbyt niskich temperatur w 

świetlicy, bibliotece i  sali gimnastycznej. 

             Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza  ustosunkowała się do pisma. Stwierdziła, że 

niskie temperatury nie były spowodowane brakiem opału, ale nieszczelnymi oknami. Nie wszędzie 

były wymienione okna i to powodowało niskie temperatury w tych pomieszczeniach. 
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Zaproponowała Pani Dyrektor przeniesienie świetlicy i biblioteki do innych pomieszczeń, bo ta 

sprawa wymaga wymiany okien i sieci co. , a na to  nie ma pieniędzy . 

          Pan Bogusław Łazik poinformował, że następna sesja Rady będzie ok. 20 lutego i na tej sesji 

będziemy  podejmować następne decyzje w sprawie restrukturyzacji szkół. 

         Pan Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza  wyjaśniła, że może jeszcze nie być opinii 

związków zawodowych, bo mają 30 dni na ustosunkowanie się do podjętych  uchwał, tak że dalsze 

uchwały mogą być podejmowane dopiero w marcu. 

         Pan Bogusław Łazik poinformował, że otrzymał informację telefoniczną o organizowanym 

Turnieju Radnych Gmin Powiatu Oleskiego w dniu 5 marca 2011 r. w Zębowicach o godz. 900.  

Poprosił  Komisję Oświaty o przygotowanie drużyny. Zorganizujemy wspólny wyjazd na turniej. 

 

Ad 16.          

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

wyczerpany został porządek obrad.  Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach.  Uważa  

IV/2010 sesję Rady Miejskiej w Praszce za zamkniętą. 

 
 
       Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 
         
        Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 
 

 


