
PROTOKÓŁ  Nr  X/2011 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu 30 sierpnia 2011 roku w godz. 1000 do 1310 

w  Muzeum w Praszce. 

 

                                                                      Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik  

                                                                      - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

Radnych obecnych wg listy obecności 12 / lista obecności w załączeniu /. 

Nieobecnych usprawiedliwionych 3 Radnych:  - Kordian Poniatowski 

                                                                            - Janusz Dolik 

                                                                            -  Henryk Żyta 

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.   Pan Antoni Polak – Radny Powiatu Oleskiego  
6.   Sołtysi - 11 osób/ lista obecności w załączeniu/ 
7.   Media :  Kulisy powiatu , Radio Opole, NTO Olesno 
 

Proponowany porządek obrad: 
     
    1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
    2.  Ustalenie porządku obrad. 
    3.  Przyjęcie protokołu  z  poprzedniej sesji . 
    4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
    5.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.     
    6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia  
         29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok . 
    7.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziałów Gminy Praszka  w Spółce Oczyszczalnia Ścieków  
         Praszka Sp. z o.o.   
    8.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Opiniującego do spraw wyboru ławników. 
    9.  Podjęcie uchwały w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce. 
  10.  Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania 
         czynności  polegających na określeniu terminu i  miejsca wykonywania zadania oraz 
         miejscowości rozpoczęcia i  zakończenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego  
         Rady Miejskiej. 
  11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnego  
         Rady  Miejskiej w Praszce. 
  12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 204/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Praszce  
         z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania  
         pomocy  materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Praszka.  
  13.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji  Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu.  



  14.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji  Publicznej Szkoły Podstawowej w Ganie. 
  15.  Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 
  16.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych zajętych 
         pod ul. Słoneczną w Praszce. 
  17.  Podjęcie uchwały w sprawie  zbycia, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych  
         z przeznaczeniem pod drogę krajową nr 42, oznaczonych na arkuszu mapy 1 obrębu Zawisna  
         jako działki nr 56/1 o pow. 0,0017 ha, 54/1 o pow.0,0368 ha i 55/5 o pow. 0,0199 ha oraz na  
         arkuszu mapy 3 obrębu Praszka jako działki nr 34/4 o pow. 0,0022 ha, 331/1 o pow. 0,0015 ha  
         i 337/5 o pow. 0,0033 ha. 
  18.  Zapytania i wolne wnioski. 
  19.  Sprawy różne. 
  20.  Zakończenie obrad. 
 
 
STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:  

                    

Ad .1 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych radnych 

na X/2011 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 12 radnych ,  3 radnych nieobecnych 

usprawiedliwionych, zatem obrady są prawomocne. 

            Powitał  również gości zaproszonych: sołtysów, pracowników Urzędu Miejskiego oraz 

przedstawicieli mediów lokalnych. 

 

Ad 2   

           Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad, który 

otrzymali wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o sesji. Stwierdził, że do chwili obecnej 

nie wpłynęły żadne nowe sprawy do rozpatrzenia na dzisiejszej sesji .  Zapytał Radnych, czy mają 

uwagi do przedstawionego porządku obrad .  

Uwag nie zgłoszono. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przegłosowanie  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 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 . 

    7.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziałów Gminy Praszka  w Spółce Oczyszczalnia Ścieków  

         Praszka Sp. z o.o.   

    8.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Opiniującego do spraw wyboru ławników. 

    9.  Podjęcie uchwały w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce. 

  10.  Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania 

         czynności  polegających na określeniu terminu i  miejsca wykonywania zadania oraz 

         miejscowości  rozpoczęcia i  zakończenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego 

         Rady Miejskiej. 

  11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnego  

         Rady  Miejskiej w Praszce. 

  12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 204/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Praszce  

         z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania  

         pomocy  materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Praszka.  

  13.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji  Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu.  

  14.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji  Publicznej Szkoły Podstawowej w Ganie. 

  15.  Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 

  16.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych zajętych 

         pod ul. Słoneczną w Praszce. 

  17.  Podjęcie uchwały w sprawie  zbycia, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych  

         z przeznaczeniem pod drogę krajową nr 42, oznaczonych na arkuszu mapy 1 obrębu Zawisna  

         jako działki nr 56/1 o pow. 0,0017 ha, 54/1 o pow.0,0368 ha i 55/5 o pow. 0,0199 ha oraz na  

         arkuszu  mapy 3 obrębu Praszka jako działki nr 34/4 o pow. 0,0022 ha, 331/1 o pow. 0,0015 ha  

         i 337/5 o pow. 0,0033 ha. 

  18.  Zapytania i wolne wnioski. 

  19.  Sprawy różne. 

  20.  Zakończenie obrad. 

 

Ad.  3 

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

Miejskiej w Praszce Nr IX/2011 z dnia  16 czerwca 2011 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 IX/2011 z dnia  16 czerwca 2011 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  Grzegorz Kowalczyk 

- Pani Anna Kaczmarek 

- Pan  Józef Pilarski 

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  Grzegorz Kowalczyk - Przewodniczący 

- Pani Anna Kaczmarek 

- Pan  Józef Pilarski 

 

Ad 5. 

        Przewodniczący obrad  poprosił Burmistrza Praszki o przedstawienie informacji z działalności za 

okres między sesjami Rady Miejskiej .  

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

17 czerwca 2011 r. do 29 sierpnia 2011 r. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
         Pan Bogusław Łazik odniósł się do sprawy konkursu na dyrektora gimnazjum, a w szczególności 

do powołania komisji konkursowej. Był powołany w skład komisji Radny Zbigniew Pieniek, ale 

zrezygnował i nie było innego przedstawiciela Rady Miejskiej w Komisji Konkursowej. Dobrze 

byłoby w przyszłości powoływać członka Rady Miejskiej w skład komisji konkursowych. 
 

Ad 6. 

       Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o opinie komisji 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. Na posiedzeniach 

komisji były omawiane ogólnie sprawy finansowe, nie tylko sam projekt uchwały. Burmistrz 

przedstawił sytuację finansową i działania do końca roku. 

Wszystkie komisje stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 



         Pani Małgorzata Zawis poinformowała o dodatkowo wprowadzonych zmianach w projekcie 

uchwały.  Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów w działach: 

- 750  rozdz.75075 zwiększenie kwoty  na organizację dożynek z 3.500,00 zł na kwotę 57.120,00zł. 

- 852  rozdz.85205 zwiększenie dochodów z dotacji na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie o kwotę 

20.000,00 zł i w rozdziale 85212 o kwotę 10.000,00 zł na świadczenia rodzinne i świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego. 

Radni nie wnieśli uwag do wprowadzonych dodatkowo zmian w projekcie budżetu. 

                Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił 

projekt 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. 

  Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 82/X/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 . 7               

             Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o opinie komisji do 

projektu uchwały w sprawie zbycia udziałów Gminy Praszka  w Spółce Oczyszczalnia Ścieków          

Praszka Sp. z o.o.   

Wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

          Pan Józef Pilarski zapytał Burmistrza, czy jest aktualne, że zostanie sprzedanych 15 udziałów. 

          Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że na razie zbywamy 15 udziałów, ale może  

w przyszłych miesiącach zwiększymy do 20 udziałów. 

           Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zbycia udziałów Gminy Praszka  w Spółce Oczyszczalnia Ścieków  Praszka Sp.  

z o.o.   

  Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 83/X/2011 w sprawie zbycia udziałów Gminy Praszka  w Spółce 

Oczyszczalnia Ścieków  Praszka Sp. z o.o.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad   8.   

              Pan Bogusław Łazik- Przewodniczący Rady Miejskiej  zaproponował, by w skład Zespołu 

opiniującego kandydatów na ławników weszli przewodniczący Komisji Stałych Rady. 



 

Radni  poparli przedstawioną propozycję składu osobowego Zespołu.  

           Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  przedstawił projekt 

uchwały w sprawie powołania Zespołu Opiniującego do spraw wyboru ławników. 

  Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosów /12 za, 1 wstrzymujący/ została podjęta uchwała Nr 84/X/2011 w sprawie powołania Zespołu 

Opiniującego do spraw wyboru ławników. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 9. 

                   Pan Bogusław Łazik- Przewodniczący Rady Miejskiej  poprosił przewodniczących komisji 

stałych Rady o opinie komisji do projektu uchwały w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Praszce. Wyjaśnił, że chodzi o dostosowanie przepisów prawnych w tej sprawie. 

         Wszystkie komisje jednogłośnie zaakceptowały  projekt uchwały. 

          Pan Marek Śliwka – Przewodniczący Komisji Gospodarczego Rozwoju Gminy zapytał jak ta 

sprawa będzie uporządkowana i jak to się ma do obecnego Przewodniczącego Rady, bo dotyczy to 

okresu 5 lat. 

          Pan Jacek Owczarek zapytał, jak  była w takim razie podejmowana uchwała w sprawie diety 

przewodniczącego Rady w 2009 roku. 

           Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że uchwała była podjęta prawidłowo i 

mogłaby nadal funkcjonować.  Sprawa dotyczy wysokości diety. Z jednej strony była określona 

przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw, a  z drugiej strony ograniczona limitem 

określonym w  ustawie o samorządzie gminnym. W tym czasie, kiedy rosło przeciętne wynagrodzenie 

był ustalony limit wysokości diety i stąd powstała nadpłata wypłaconych diet. 

         Pan Jan Jarząb zapytał dlaczego dopiero tak późno to zauważono. 

         Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że po sprawdzeniu  pod kątem  prowadzonych kontroli 

przez RIO  wyszedł ten błąd i teraz musimy to naprawić. 

         Pan Grzegorz Kowalczyk zauważył, że ustawa o samorządzie gminnym obowiązuje od 1990 

roku, dlaczego dopiero teraz jest ten temat podejmowany. 

         Pan Bogusław Łazik wyjaśnił, że chodzi tu o obniżkę diety dla przewodniczącego Rady, a co do 

pozostałej kwestii nie chce się wypowiadać. 

         Pan Zbigniew Pieniek stwierdził, że sprawa nadpłaty diety i zwrotu kilkunastu tysięcy złotych 

wyszła dopiero na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Finansowej . Uważa, że to jest  duża kwota do 

zwrotu przez przewodniczącego Rady i tak nie można postępować. 

           Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  przedstawił projekt 

uchwały w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce. 



 Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 85/X/2011 w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Praszce. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

          

Ad 10.                 

            Pan Bogusław Łazik- Przewodniczący Rady Miejskiej  zaproponował, by wskazać Pana Jana   

Jarząba - wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności  polegających na 

określeniu terminu i  miejsca wykonywania zadania oraz  miejscowości rozpoczęcia i  zakończenia 

podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Uzasadnił, że Pan Jan Jarząb 

jest  czasowo dyspozycyjną osobą, gdyż jest emerytem. Poprosił o  opinię w tej sprawie. 

           Pani Anna Kaczmarek zapytała, czy Rada  musi wskazać jednego wiceprzewodniczącego czy 

można obu wiceprzewodniczących. 

           Pan Józef Pilarski również uważa, by wskazać obu wiceprzewodniczących do dokonywania 

czynności w stosunku do przewodniczącego Rady. 

           Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza stwierdziła, że dzisiaj można wskazać jednego, 

bo taki został przedstawiony projekt uchwały, ale sprawdzimy, czy w jednej uchwale można wskazać 

obu wiceprzewodniczących. Jeśli będzie wola Rady to na następnej sesji możemy przygotować projekt 

uchwały i wskazać drugiego wiceprzewodniczącego do dokonywania czynności w stosunku do 

przewodniczącego Rady. 

   Wszyscy zaakceptowali projekt uchwały i  zaproponowaną kandydaturę Pana Jana Jarząba. 

           Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności  

polegających na określeniu terminu i  miejsca wykonywania zadania oraz  miejscowości rozpoczęcia i  

zakończenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

  Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosów /12 za, 1 wstrzymujący/ została podjęta uchwała Nr 86/X/2011 w sprawie wskazania 

wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności  polegających na określeniu 

terminu i  miejsca wykonywania zadania oraz  miejscowości  rozpoczęcia i  zakończenia podróży 

służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad 11.   

            Pan Bogusław Łazik- Przewodniczący Rady Miejskiej  poprosił przewodniczących Komisji 



Stałych Rady o przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotu 

kosztów podróży służbowych radnego Rady Miejskiej w Praszce. Wyjaśnił, że stawki za 1 km 

podróży służbowej były ustalone kwotowo i trzeba je było każdorazowo ustalać zgodnie z nowymi 

przepisami. W projekcie uchwały jest teraz tak zapisane, że będą się automatycznie zmieniać po 

wejściu w życie nowych  stawek  ustalonych przez właściwego  Ministra. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały.  

           Pan Grzegorz Kowalczyk – 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 87/X/2011 w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnego Rady Miejskiej w Praszce.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

          

   Ad   12.   

                      Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o opinie komisji    

do  projektu uchwały sprawie zmiany uchwały Nr 204/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Praszce z dnia  

7 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania  pomocy  

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Praszka.  

Wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

         Pan Grzegorz Kowalczyk – 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 88/X/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr 204/XXVII/2005 

Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego 

zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych w Gminie 

Praszka. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

   

   Ad 13.   

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że w styczniu i lutym 

podejmowane były uchwały w sprawie restrukturyzacji szkół, w tym w Wierzbiu i w Ganie. Było 

jednak za późno na przekazanie prowadzenia  tych szkół Stowarzyszeniom od września tego roku, ale 

Rada dała wówczas akces do przekazania szkół stowarzyszeniom jeśli taka będzie wola mieszkańców 

wsi. Teraz jest wola mieszkańców wsi Wierzbie, aby przekazać prowadzenie szkoły w Wierzbiu  

Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich i w związku z tym trzeba zlikwidować  szkołę w 



Wierzbiu. 

             Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że teraz należy podjąć uchwałę o 

zamiarze likwidacji i zgodnie z procedurą poinformować o tym rodziców, nauczycieli, związki 

zawodowe a następnie podjąć  uchwałę o likwidacji szkoły. W projekcie uchwały w sprawie zamiaru 

likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu są wskazane placówki szkolne do których 

przekaże się uczniów. Termin jest do 29 lutego przyszłego roku, ale ponieważ stowarzyszenie musi 

mieć budynek, to jest również przygotowany projekt uchwały dotyczącej użyczenia budynku szkoły 

Stowarzyszeniu, do której musi być uchwała o zamiarze likwidacji szkoły. Uchwała o likwidacji 

szkoły będzie podjęta w okresie późniejszym. 

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

teraz trzeba zdecydować o likwidacji szkoły, bo już nie będzie odwrotu. Poprosił o opinie w tym 

temacie Komisje Stałe Rady. 

Komisje Rady nie jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu. 

            Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  przedstawił projekt 

omawianej uchwały.  

  Przeprowadzono głosowanie. 

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

większością głosów/ 10 za, 1 przeciwny i 1 wstrzymujący/ została podjęta uchwała Nr 89/X/2011 w 

sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

Ad  14. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wpłynął wniosek od 

mieszkańców wsi Gana, Radnego i sołtysów zawierający ok. 200 podpisów dotyczący przekazania 

prowadzenia szkoły w Ganie Fundacji „ Elementarz”  oraz przekazanie budynku szkoły. Odczytał 

wniosek i poprosił Pana Arkadiusz Kościelnego o  bliższe informacje na ten temat. 

         Pan Radny Arkadiusz Kościelny stwierdził, że konsekwencją zamiaru likwidacji  szkoły w 

Wierzbiu  i przekazanie Stowarzyszeniu jest zamiar likwidacji szkoły w Ganie, chyba że szkoła 

mogłaby nadal istnieć tak jak do tej pory. Fundacja Elementarz  ma bardzo duże dotacje z różnych 

źródeł, w tym unijnych i szeroki zakres działań edukacyjnych. Sprawdzono jej działanie w innych 

szkołach i nie ma uwag do tej fundacji. W najbliższym czasie odbędzie się w Ganie spotkanie z 

przedstawicielami fundacji i  zostaną uzgodnione te sprawy. 

            Pan Bogusław Łazik uważa, że  Fundacja  powinna się spotkać z Burmistrzem i ustalić pewne 

sprawy, by nie było to  niekorzystne dla dzieci. 



           Pan Arkadiusz Kościelny stwierdził, że to zweryfikują  rodzice dzieci. 

           Pan Bogusław Łazik stwierdził, że te szkoły będą niepubliczne, ale będą nadal podlegać 

Kuratorowi Oświaty. Już wcześniej Rada przyzwoliła na przekazywanie szkół stowarzyszeniom i tej 

sprawy nie musimy głosować. Teraz Burmistrz spotka się z Fundacją i omówi wszystkie sprawy oraz 

zawrze odpowiednie porozumienie. 

           Przewodniczący obrad  poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o opinie komisji    

do  projektu uchwały sprawie zamiaru likwidacji  Publicznej Szkoły Podstawowej w Ganie.  

Wszystkie komisje nie jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały. 

           Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  przedstawił projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

większością głosów/ 8 za, 1 przeciwny i 3 wstrzymujące/ została podjęta uchwała Nr 90/X/2011  

w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Ganie. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad 15.   

                      Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o opinie komisji    

do  projektu uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały. 

           Pan Grzegorz Kowalczyk – 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, 1 wstrzymujący/  została podjęta uchwała Nr 91/X/2011 w sprawie 

użyczenia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad 16.   

                     Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o opinie komisji    

do  projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych zajętych 

pod ul. Słoneczną w Praszce. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały. 

           Pan Grzegorz Kowalczyk – 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 92/X/2011 w sprawie nabycia przez Gminę Praszka 

nieruchomości gruntowych zajętych pod ul. Słoneczną w Praszce. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

  

Ad 17.   

                Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o opinie komisji    

do  projektu uchwały w sprawie zbycia, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych z 

przeznaczeniem pod drogę krajową nr 42, oznaczonych na arkuszu mapy 1 obrębu Zawisna jako 

działki nr 56/1 o pow. 0,0017 ha, 54/1 o pow.0,0368 ha i 55/5 o pow. 0,0199 ha oraz na arkuszu mapy 

3 obrębu Praszka jako działki nr 34/4 o pow. 0,0022 ha, 331/1 o pow. 0,0015 ha i 337/5 o pow. 0,0033 

ha. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały. 

           Pan Grzegorz Kowalczyk – 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 93/X/2011 w sprawie zbycia, w drodze bezprzetargowej, 

nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod drogę krajową nr 42, oznaczonych na arkuszu mapy 

1 obrębu Zawisna jako działki nr 56/1 o pow. 0,0017 ha, 54/1 o pow.0,0368 ha i 55/5 o pow. 0,0199 

ha oraz na arkuszu mapy 3 obrębu Praszka jako działki nr 34/4 o pow. 0,0022 ha, 331/1 o pow. 0,0015 

ha i 337/5 o pow. 0,0033 ha. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  18.               

Pan Zbigniew Pieniek poprosił o informację dotyczącą szkół w związku z rozpoczynającym się 

nowym rokiem szkolnym. 

Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza poinformowała, że w dniu wczorajszym 

odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół  odnośnie przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego. 

Większych inwestycji w szkołach nie było, ale zostały odświeżone  sale lekcyjne. Rozpoczęcie roku 

będzie o  godz. 900 i 930. Uzgodnione są  godziny dowożenia i odwożenia dzieci: gimnazjum  - godz. 

800 i 1425  , szkoły  podstawowe  w  Kowalach i Ganie  800 i 1440 , szkoły w Wierzbiu i Przedmościu  

825 i 1300. W gimnazjum zatrudnione są opiekunki, które obsługują wszystkie kursy. W Wierzbiu 

autobus wjeżdża na plac szkolny.  Jest to okres na dotarcie wszystkich spraw, staramy się tak ustalić 

plany lekcyjne, by dzieci dowożone jak najwcześniej kończyły zajęcia. Nie ma jeszcze planu zajęć 



realizowanych ze środków unijnych, ale to będzie ustalone później. W gimnazjum pierwsze klasy 

chodzą na basen. Co do oszczędności w wynagrodzeniach to są pierwsze wyliczenia, ale to będzie 

można podać na koniec września. Od 1 września wchodzi 7% podwyżka wynagrodzeń zasadniczych 

dla nauczycieli. Są jeszcze nadgodziny i teraz będzie ich mniej, ale nie wiemy jeszcze jak to się 

przełoży na średnie wynagrodzenie nauczycieli mianowanych, bo przy ustalaniu trzeba brać pod 

uwagę kwalifikacje. Co do zatrudnienia w szkołach w Ganie i Wierzbiu to 2 osoby przeszły na 

emeryturę, a 3 osoby idą do innych placówek, w  Przedmościu i Kowalach bez zmian. 

Pan Arkadiusz Kościelny zapytał, czy dzieci z Lachowskiego będą wsiadać w Ganie czy 

 w Lachowskim. 

Pani Danuta Janikowska odpowiedziała, że trzeba to zgłosić opiekunce, gdzie będzie najlepiej 

dla dzieci i stamtąd będą  zabierane. 

Pan Bogusław Łazik zapytał, czy są dzieci, które nie podejmą nauki w naszej gminie. 

Pani Danuta Janikowska odpowiedziała, że jest ok. 5  dzieci, które nie będą się uczyć w naszej 

gminie , ale tak jest prawie co roku. 

Pan Henryk Jachymski  - Sołtys wsi Gana zapytał, jak autobusy są dostosowane do przewozu 

dzieci  . 

Pani Danuta Janikowska odpowiedziała, że autobusy spełniają warunki do przewozu dzieci, są 

oznakowane. Usługi przewozu dzieci świadczy PKS Lubliniec i prezes zapewnił, że autobusy są 

sprawne i dostosowane do przewozu dzieci.   

            Pan Ryszard Borkowski – Sołtys wsi Kuźniczka poruszył sprawę 7% podwyżek 

wynagrodzenia dla nauczycieli. Zapytał, czy jest przewidziana podwyżka dla obsługi i administracji 

szkół, bo ta grupa jest zawsze pomijana. 

           Pani Danuta Janikowska wyjaśniła, że ta podwyżka nie dotyczy obsługi i administracji, a na ten 

rok w budżecie nie przewidziano podwyżek dla tej grupy pracowników. 

           Pan Grzegorz Kowalczyk zapytał o budynek Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 

Praszce , bo w prasie ukazała się informacja, że Gmina Żydowska upomina się o ten budynek. Jest to 

niepokojące, gdyż ten budynek służy społeczeństwu  naszej gminy. 

          Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki  poinformował że na 5 września br. ustalony jest 

termin rozprawy odnośnie spraw własnościowych. Na dzień dzisiejszy w księdze wieczystej wpisana 

jest Gmina Praszka, ale teraz obowiązują przepisy, że gminy żydowskie mogą się upominać o swoją 

własność. Z poczynionego rozeznania tego tematu  wynika, że nie  ma  żadnych dokumentów 

dotyczących przekazania tego budynku gminie.  Były tylko wcześniejsze uzgodnienia ustne , żeby nie 

była prowadzona w tym budynku działalność komercyjna. Zgromadzona została cała dokumentacja 

dotycząca modernizacji i odbudowy tego budynku oraz poniesionych nakładów na remonty i z tymi 

dokumentami pojedziemy  na rozprawę.  Gmina żydowska może się zapoznać z tymi dokumentami.  



Z uzgodnień z Gminą Żydowską w Łodzi wywiązaliśmy się, spełniliśmy warunki, budynek jest   

siedzibą gminnej jednostki organizacyjnej zajmującej się kulturą i sportem ,służącą całemu 

społeczeństwu . Na pewno też nie będzie to z dnia na dzień zabrane. 

         Pan Bogusław Łazik potwierdził, że będąc członkiem zarządu miasta i gminy Praszka w latach 

dziewięćdziesiątych była mowa, że będzie w tym budynku prowadzona działalność kulturalna i że 

będzie tam zamieszczona tablica informacyjna.  Były wówczas prowadzone rozmowy z gminą 

żydowską, gdyż był  pomysł, by stworzyć w tym budynku  inkubator przedsiębiorczości i gmina 

żydowska nie wyraziła na to zgody. 

       Pan Józef Pilarski również potwierdził, że były takie działania. Były też prowadzone rozmowy z 

dawnym zakładem POLMO, by oddali Zakładowy Dom Kultury pod działalność  kulturalną, ale 

gminy nie było stać na wykup. 

         Pani Anna Kaczmarek zapytała, gdzie planowana jest lokalizacja ORLIKA i w jakich godzinach, 

bo już jest sprzeciw mieszkańców  bloku Listopadowa 20, jeśli miałby być przy gimnazjum. Już tam 

jest boisko, z którego młodzież często korzysta w późnych godzinach nocnych. 

         Pan Bogusław Łazik   wyjaśnił, że ORLIK  byłby obiektem zamkniętym i ogrodzony wysokim 

płotem i na pewno nie byłby czynny w nocy. 

         Pan Andrzej Rychter stwierdził, że korzysta z boiska ORLIK w  Oleśnie i jest tam czynne do 

2100 , jest monitorowane oraz jest opiekun. 

         Pani Monika Mateusiak – Sołtys wsi Przedmość poinformowała, że mieszkańcy Przedmościa 

złożyli do Dyrektora MGOKiS w Praszce pismo o etat w świetlicy wiejskiej. Jest tam osoba 

zatrudniona na ¼ etatu, a ponieważ teraz szkoła ma mniej oddziałów to może byłaby możliwość 

dłuższego funkcjonowania świetlicy. 

        Pan Arkadiusz Kościelny  poruszył sprawę tablic informujących o mieście partnerskim 

Mutterstadt, były zaplanowane na ten cel środki w budżecie. 

        Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że będą zamontowane tablice. 

        Pan Andrzej Wicher zwrócił się z propozycją do Burmistrza, by przy remoncie drogi krajowej 42   

wykorzystać część destruktu, który jest zrywany z tej drogi na naprawę dróg gminnych. 

        Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że na drodze krajowej nr 42 będzie wymiana całego podłoża. 

Te destrukt może być wykorzystany pod warunkiem ulepszenia podłoża dróg. Będzie chciał 

uczestniczyć w naradzie technicznej  i zapoznać się z wykonawstwem tych robót. Ten remont będzie 

trwał kilka miesięcy, w tym w czasie zimy. Po wyłonieniu wykonawcy będziemy rozmawiać o 

ewentualnym wykorzystaniu destruktu. Musi być jednak uszlachetnione podłoże, nie można tylko 

wziąć i rozsypać destrukt. 

        Pan Andrzej Rychter zapytał Burmistrza o prowadzone rozmowy z Firmą EWE  budującą sieć 

gazową przez Praszkę. 



        Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że rozmawiał z Firmą EWE odnośnie pozwolenia na 

przejście nitki gazowej przez działkę po byłej kolejce wąskotorowej w zamian za utwardzenie pasa 

drogi pod ścieżkę rowerową.  Firma ma spełnić te warunki. 

        Pan Zbigniew Pieniek zapytał, co z Energią Praszka. Spółdzielnia Mieszkaniowa podniosła 

stawki  za ciepło. 

       Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że podwyżka  zaliczek  za ciepło nie bierze się z podwyżki 

gazu czy wody.  To jest sprawa Spółdzielni Mieszkaniowej. Co do Spółki Energia Praszka to 

zadłużenie za gaz wynosi 1.156.000 zl. Sprzedaż udziałów  prowadzona jest przez Sąd i Komornika. 

Prezes Spółki informował się w tej sprawie i uzyskał informację, że Komornik ogłosi  przetarg. Jeśli 

nie dojdzie do sprzedaży udziałów spółki to będzie II przetarg za 75% ceny i ma nadzieję, że do 

jesieni wyłoniony zostanie nabywca. Firma K&K wyraża wolę nabycia udziałów, z tym że chcą kupić 

jak najtaniej. 

        Pan Sławomir Trawiński  zauważył, że robione jest oznakowanie ulic na wioskach i numerów 

domów, czy będzie to robione wszędzie. 

        Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że będzie to robione sukcesywnie w miarę posiadanych 

środków finansowych. 

        Pan Sławomir Trawiński zapytał też o wypłatę strażakom diet za szkolenia, kiedy to nastąpi. 

        Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że na razie wstrzymał wypłatę diet za szkolenia, a 

pieniądze przeznaczane są na paliwo, ubezpieczenia i akcje pożarowe. 

        Pan Leszek Krzyżanowski – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce poinformował, 

że w dniu jutrzejszym odbędzie się Festyn Rodzinny na terenie miasta  organizowany ze środków 

pozyskanych  z Ministerstwa Polityki Społecznej akcję promocyjną przeciw przemocy w rodzinie. 

Będzie miasteczko rycerskie na placu przy Wyderce. 

       Przewodniczący obrad udzielił głosu Panu Antoniemu Polakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady 

Powiatu Oleskiego. 

        Pan Antoni Polak przedstawił następujące sprawy: 

-   współpracy Gminy Praszka z Powiatem Oleskim w kwestii organizacji dożynek wojewódzkich w 

Praszce. Poinformował, że będzie zrobiona droga powiatowa na odcinku od skrzyżowania na ul. 

Kaliskiej   do stadionu.  Trwają procedury i wkrótce będzie to realizowane.  

-  finansowania oświaty. Stwierdził, że jest to problem ogólnokrajowy, subwencje nie wystarczają na 

utrzymanie szkół.  Uważa, że dzieci rodzi się za mało, a za dużo kształci się nauczycieli. Do tego 

jeszcze nauczyciele mają odgórnie zagwarantowane podwyżki, na które ani powiat ani gmina nie mają 

wpływu. Odniósł się również do tematu boiska  ORLIK.  Firma POLAN wykonała 5 takich boisk, są 

to koszty rzędu 1.600.000,00 zł, 1.100.000,00 zł z  zapleczem socjalnym.  Utrzymanie tych boisk jest 

drogie, gdyż jest dużo usterek, z tego obiektu korzysta młodzież i  ciągle trzeba coś naprawiać. Jest 



program rządowy co do budowy ORLIKÓW, ale eksploatacja jest bardzo kosztowana i obciąża 

samorządy. Najwięcej problemów jest z utrzymaniem zaplecza. Uważa, że do tej pory dobrze Rada 

postępowała odnośnie budowy ORLIKA, gdyż w Praszce  są ważniejsze problemy mi.in. z gazem. 

- odniósł się do propozycji, by gmina wykorzystała destrukt z frezowin z remontowanej drogi krajowej  

na drogi gminne. Dobrze, że Burmistrz stara się pozyskać destrukt, ale te rzeczy są wykorzystywane 

na pobocza. 

-  sprawa pokrywania kosztów szkolenia i badań lekarskich strażaków. Na spotkaniu z Premierem 

Pawlakiem w Byczynie był poruszony ten temat, gdyż jest to sprawa dotycząca  całego kraju. Premier 

Pawlak obiecał, że będzie rozmawiał w tej sprawie z Zarządem Krajowym Straży Pożarnych . 

-   w miesiącu wrześniu będzie obchodzony jubileusz 50 -lecia Liceum Ogólnokształcącego w Praszce. 

Powiat będzie partycypował w  kosztach organizacji jubileuszu. Na organizacje dożynek 

wojewódzkich  przeznaczy kwotę 10.000,00 zł. 

          Pan Sławomir Trawiński zapytał, czy nie można dalej wyremontować  drogi w kierunku 

Przedmościa. 

          Pan Antoni Polak zaproponował, by radni miejscy wystąpili  z wnioskiem , bo wówczas   jest 

większa możliwość załatwienia tej sprawy. 

         Pan Andrzej Rychter odniósł się do wypowiedzi Pana Antoniego Polaka dotyczącej podwyżki 

wynagrodzenia nauczycieli. Przeprosił w imieniu nauczycieli za tę podwyżkę, która „zawala” 

inwestycje w całym kraju. 

 

Ad 19.          

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pisma, które wpłynęły do 

biura Rady: 

 - pismo Wspólnoty „ STRADZIEC: w Strojcu o ujęcie w budżecie gminy na 2012 rok budowy boiska 

w Strojcu. Pismo było przekazane do rozpatrzenia na posiedzeniach komisji stałych Rady. Poprosił 

przewodniczących komisji  o przedstawienie opinii . 

        Pan Józef Pilarski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  poinformował, że na posiedzeniu 

komisji było wiele pytań odnośnie finansów na ten rok. Był przyjęty program naprawczy. Wiąże się to 

ze zwolnieniami ludzi i z podwyżkami podatków.  Przyjęcie  programu naprawczego było po to, by 

otrzymać pożyczkę, ale nie mamy szansy otrzymania tej pożyczki i Burmistrz musiał podjąć wiele 

ograniczeń wydatków łącznie z zatrzymaniem części inwestycji. Komisja nie zajęła stanowiska w 

kwestii ujęcia budowy boiska  w Strojcu na 2012 rok, bo na razie są inne pilne sprawy finansowe. 

Radni mają tę świadomość, że ekonomia jest bezlitosna, rachunek musi się zgadzać i jeszcze w tym 

roku musimy zrealizować budżet tegoroczny. Budżet na przyszły rok musi być dobrze skonstruowany, 

a nie tak jak w tym roku, musi się zamknąć i zrównoważyć. 



Pozostałe Komisje Stałe Rady również nie zajęły stanowiska w tym temacie. 

- pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące postępowania nadzorczego w sprawie uchwały  

dot. zmiany budżetu w ramach programu naprawczego. Komisja budżetowa analizowała dokładnie 

sytuację finansową gminy i jest to szerszy temat, który będzie  jeszcze omawiany. 

-pismo dot.  odwołania się Firmy Marcegaglia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu  

w kwestii  ulgi w podatku od nieruchomości. Liczyliśmy na środki z Marcegaglii, ale SKO uchyliło 

decyzję Burmistrza i skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia  przez organ pierwszej instancji. 

         Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, że będzie musiał wydać następną 

decyzję odnośnie podatku od nieruchomości Firmie Marcegaglia. Prezes Marcegaglii chce 200 tys. 

euro ulgi na 10 lat.  Faktycznie przysługuje ulga  100 tys. euro na 5 lat.  Tu nie ma wątpliwości, ale 

czy na 10 lat to jest możliwe to ma jednak wątpliwości. Chciał, by SKO zdecydowało w tej sprawie, 

ale zwrócili sprawę do ponownego rozpatrzenia. Jeśli byśmy się zgodzili na zastosowanie ulgi na 10 

lat to w tym roku jeszcze Marcegaglia zwróciłaby ok. 300.000 zł. Zatrudnia 80 osób i dlatego chce 

ulgi na 10 lat. Do tej pory otrzymała ulgę na 5 lat na podstawie deklaracji o zatrudnieniu 40 osób. 

Teraz zatrudnili kolejne 40 osób i chcą kolejnej ulgi na 10 lat. My możemy dać tylko ulgę na 5 lat. 

         Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska stwierdził, że tę 

sprawę należałoby przekazać kancelarii prawniczej i może udałoby się wyegzekwować te pieniądze od 

Marcegaglii. 

      Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że wystarczy radca prawny Urzędu , gdyż  przekazanie 

sprawy kancelarii  prawniczej wiąże się z  długotrwałą procedurą.      

      Pan Andrzej Rychter  widzi, że są luki prawne w kilku sprawach: sprawa Marcegaglii, sprawa 

diety dla przewodniczącego, sprawa uchwały o zmianie w budżecie, sprawa wiatraków. Sporo nas to 

kosztuje. 

      Pan Bogusław Łazik poinformował, że w najbliższym czasie  odbędą się Dożynki Wojewódzkie 

W Praszce. Poprosił Burmistrza o bliższe informacje na ten temat. 

         Pan Jarosław Tkaczyński  poinformował, że trwają prace porządkowe  na stadionie w Praszce, 

które nadzoruje Sekretarz. Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza zajmuje się organizacją 

dożynek. 

         Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz  poinformował, że od kilu tygodni trwają prace na 

stadionie, porządkowanie terenu, wymiana siedzisk. W większości te prace wykonują więźniowie z 

Zakładu Karnego w Kluczborku – 6 osób. Zatrudniając ich ponosimy koszty badań lekarskich i 

odzieży roboczej. Umowa jest do końca września.  W większości te prace wykonywane są ze środków 

pozyskanych. Stadion się zmienia, można to zobaczyć.  

           Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza przedstawiła scenariusz dożynek. Na płycie 

głównej boiska będzie ustawiona scena i namiot na 600 osób , a po bokach będą ustawione namioty  



 

promocyjne.  Korowód  dożynkowy rozpocznie się na ul. Senatorskiej o godz. 845.W bryczce pojadą 

Starostowie Dożynek, Marszałek Województwa Opolskiego, Wojewoda oraz Biskupi  Opolski i 

Częstochowski. Za gośćmi  pójdą przedstawiciele gmin z koronami dożynkowymi, a na końcu nasza 

korona wybrana spośród wszystkich sołectw i pozostałe korony. Przejście na stadion, a następnie już 

na stadionie korony będą przechodziły przed gośćmi zaproszonymi. O godz.. 1000 odbędzie się msza 

polowa, moment przerwy, występ zespołu Modrzewiacy i gala dożynkowa. O godz. 15 30 

rozstrzygnięcie konkursu koron i występy artystyczne. Impreza ma zabezpieczenie ochrony i 

medyczne. Będą stoiska promocyjne firm, które przekażą środki w formie darowizny lub za wykup 

miejsca. Główni sponsorzy dożynek to Zakłady Azotowe Kędzierzyn-Koźle, FLORA  i Spółdzielnia 

Mleczarska Olesno. Imprezę finansuje Urząd Marszałkowski w kwocie 50.000 zł, z naszej strony 

może zamkniemy się w kwocie 10.000 zł.   Ma nadzieję, że pogoda dopisze i goście zaproszeni. 

Zakończenie imprezy o godz. 100 w nocy, bez możliwości przedłużenia, bo to jest impreza masowa . 

          Pan Bogusław Łazik  ma nadzieję, że nie będzie to bardzo duży wydatek dla gminy. 

          Burmistrz  Praszki zaprosił wszystkich w imieniu własnym, Marszałka i Starosty  na Dożynki 

Wojewódzkie w Praszce w dniu 11 września 2011 r.  

 

Ad 20.          

                Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  - Pan  Bogusław Łazik po  wyczerpaniu  

porządku obrad wypowiedział formułę „ zamykam X/2011 sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  

Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

 

             Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 
         
            Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 
 
 
 
 
 

 


