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PROTOKÓŁ  Nr  XIV/2011 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu 29 grudnia 2011 roku w godz. 10
00 

do 12
00

 

w  Muzeum w Praszce. 

 

                                                                     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 Praszki  

3.   Pan Krzysztof Pietrzyński –  Sekretarz 

4.   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik 

5.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 

6.   Pan Aleksander Świeykowski – Senator RP 

7.   Pan Franciszek Ratajski – Prezes Spółki Energia Praszka 

8.   Sołtysi - 16 osób/ lista obecności w załączeniu/ 

 

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 utworzenia wydzielonego rachunku dochodów. 

  8.  Zapytania i wolne wnioski.  

  9.  Sprawy różne. 

10.  Zakończenie obrad. 
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STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1 

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

na XIV/2011 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 15 radnych,  zatem obrady są 

prawomocne. 

            Powitał  również gości zaproszonych:  Pana Aleksandra Świeykowskiego – Senatora RP, 

sołtysów, pracowników Urzędu Miejskiego oraz Prezesa Spółki Energia Praszka .  

 

Ad 2   

           Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad, który 

otrzymali wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o sesji.  

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad   wniósł następujące zmiany w porządku obrad: 

- wycofanie punktu  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji  z uwagi na bardzo krótki okres 

między sesjami / okres świąteczny/  protokół z poprzedniej sesji zostanie przygotowany  na następną 

sesję Rady. Nastąpi  zatem zmiana kolejności punktów. 

- na wniosek  Burmistrza  został przedstawiony na dzisiejszą sesję dodatkowy projekt uchwały w 

sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Spółkę z o.o. ENERGIA PRASZKA. 

        Przewodniczący obrad poprosił Radnych o przegłosowanie proponowanych zmian w porządku 

obrad. 

         Pan Józef Pilarski ma uwagi do wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

poręczenia kredytu dla Spółki Energia Praszka. Dlaczego tak nagle wprowadza się taki projekt 

uchwały, była przecież niedawno sesja Rady i nie było o tym mowy. Ma wątpliwości czy należy ten 

punkt wprowadzać do porządku obrad. 

         Pan Jarosław Tkaczyński poprosił by ten punk wnieść do porządku obrad , a sprawę dokładnie 

omówić przy omawianiu projektu uchwały. Będzie głosowanie  uchwały więc wówczas Radni 

zadecydują, czy podjąć taką uchwałę. 

          Przewodniczący obrad zapytał Radnych, czy są inne uwagi lub propozycje do 

przedstawionego 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 
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większością głosów/ 13 za, 2 wstrzymujące/ przyjęli porządek obrad  z wprowadzonymi zmianami. 

 

Porządek obrad: 
  

  1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2.  Ustalenie porządku obrad. 

  3.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  4.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.     

  5.  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 .   

  6.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów. 

  7.  Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia  kredytu zaciągniętego przez  spółkę z o.o. ENERGIA 

       PRASZKA. 

  8.  Zapytania i wolne wnioski.  

  9.  Sprawy różne. 

10.  Zakończenie obrad. 

           

Ad.  3 

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

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

         - Pan  Kordian Poniatowski 

         - Pan  Grzegorz Kowalczyk 

         - Pani  Anna Kaczmarek 

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w w/w komisji.  Wobec powyższego przystąpiono do 

głosowania.  

           Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że większością głosów / 14 za, 

1 wstrzymujący/ powołana została Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:  

         - Pan  Grzegorz Kowalczyk - Przewodniczący 

         - Pan  Kordian Poniatowski 

         - Pani  Anna Kaczmarek 

 

Ad 4. 

        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 poinformował, że ponieważ okres między 

sesjami był bardzo krótki  i nie ma  wiele spraw, które się w tym czasie wydarzyły  to krótko 

podsumuje mijający rok.  Stwierdził, że rok 2011 pod względem finansowym był  ciężki. Część 

inwestycji nie została zrealizowana, ale to spowodowało, że sytuacja na koniec roku się poprawiła i 

nie musieliśmy zaciągać kredytu na spłatę debetu. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane  i 

nie przejdzie na przyszły rok nawet złotówka  zaległości. Przez ten rok zostały zrealizowane 

następujące inwestycje:  

- droga Ożarowska w Kowalach , jutro lub pojutrze wpłynie 340.000 zł z dotacji, następne środki 

będą  w przyszłym roku.  

- kanalizacja w Szyszkowie i w Wygiełdowie.  Te inwestycje poszły bardzo dobrze, dostaliśmy 

środki z rozliczenia kanalizacji w Szyszkowie, nie ma jeszcze rozliczenia kanalizacji w 

Wygiełdowie. 

 - kanalizacja w ul. Szosa Gańska została częściowo zrealizowana, w marcu lub kwietniu zostanie 

zrobiona całość. 

Te problemy finansowe , o których mówiliśmy wcześniej zostały szczęśliwie zażegnane. Pomogła w 

tym  dodatkowa wpłata z  tytułu podatku PIT i CIT , do września nie było wpływów, dopiero w 

listopadzie i grudniu wpłynęły pieniądze. Co do oświaty, to Radni dokładnie znają sytuację. Przed 

świętami był  z Panią Wiceburmistrz na jasełkach w szkołach w Ganie , Wierzbiu , Przedmościu i 

Kowalach. Rozmawiał z rodzicami i nauczycielami  odnośnie dowozów dzieci i  stwierdza, że 

funkcjonuje to dobrze . W Ganie i w Wierzbiu jeszcze toczą się rozmowy odnośnie utworzenia szkół 

społecznych.  

          Następnie  Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił sprawę poręczenia kredytu Spółce Energia 

Praszka. Kredyt, który wcześniej poręczyliśmy został spłacony , ale pozostało do spłaty jeszcze 

1.120.000 zł,  który poręczyła Spółka PL ENERGIA.  Sprawa wyszła w dniu dzisiejszym, ponieważ 

Bank Spółdzielczy w Praszce stwierdził, że nie może być gwarantem PL ENERGIA i jeśli nic się nie 

zmieni w sytuacji właścicielskiej Spółki Energia Praszka, to poręczycielem będzie musiała być 

gmina. Jeśli gmina nie poręczy tego kredytu to Bank Spółdzielczy zablokuje konto spółki  Energia 

Praszka i to bardzo skomplikuje sytuację w Spółce. Dla nas to poręczenie też nie jest dobre bo 

rzutuje na budżet 2012 roku i Regionalna Izba Obrachunkowa też może nas zapytać dlaczego teraz i 

nie jest to ujęte w budżecie na 2012 rok. Mamy jednak zapewnienie Prezesa Spółki Energia Praszka, 

że do końca stycznia 2012 r. dojdzie do kupna spółki i ręczy za to swoją głową, że to obciążenie 

zejdzie po zmianach właścicielskich, a jest obawa, by nie doszło znów do zakręcenia gazu. Spółka 

Energia Praszka nie jest mimo wszystko tak dużym obciążeniem dla Gminy jak była Oczyszczalnia 

Ścieków. Po zmianach właścicielskich w spółce Energia Praszka nastąpi spłata zobowiązań gminy, 
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ale póki gmina jest właścicielem 34% udziałów spółki  jesteśmy zobligowani do tego poręczenia. 

Stąd też prośba do Rady o podjęcie uchwały w sprawie poręczenia kredytu Spółki Energia Praszka. 

Zapytał Pana Józefa Pilarskiego, czy wystarczy takie wyjaśnienie. 

          Pan Józef Pilarski stwierdził, że przyjmuje wyjaśnienie ale z niezadowoleniem. 

          Pan Bogusław Łazik odniósł się do informacji Burmistrza w kwestii uregulowania wszystkich 

zobowiązań tegorocznych , w tym zobowiązań ZUS  i podatku do Urzędu Skarbowego. Czy to 

oznacza, że podjęta wcześniej uchwała  w sprawie zaciągnięcia kredytu będzie uchylona? 

          Pan Jarosław Tkaczyński potwierdził, że uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu będzie 

uchylona.  

          Pan Bogusław Łazik stwierdził, że  cieszy nas to, że sytuacja  jest lepsza i są większe szanse 

na realizację proponowanych inwestycji. 

          Pan Arkadiusz Kościelny zapytał, czy środki dla GOSKOM-u też są już uregulowane. 

          Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że to jest już zapisane w budżecie na 2012 rok. 

          Przewodniczący obrad zapytał Radnych, czy mają pytania dotyczące przedstawionej przez  

Burmistrza informacji.   Radni nie mieli pytań. 

 

Ad 4.   

           Pan Bogusław Łazik- Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w projekcie 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  zmiany były wprowadzane do ostatniej chwili. 

Poprosił Panią Skarbnik o omówienie  projektu uchwały. 

            Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik poinformowała, że zmiany budżetu dotyczą dochodów i 

wydatków po stronie zmniejszeń jak i zwiększeń. Kolejno omówiła zmiany w poszczególnych  

działach i rozdziałach zgodnie z  projektem uchwały. Poinformowała też, że zmieniła się kwota z 

tytułu poręczeń kredytu  tj. więcej o 270.000 zł  i wynosi 470.000 zł oraz że zmniejszyła się kwota 

deficytu o 668.000,-zł i na koniec roku deficyt wyniósł  2.285.218 zł  

          Pan Bogusław  Łazik  zapytał, czy należy rozumieć , że w projekcie tej uchwały uwzględnia 

się już poręczenie kredytu dla Spółki Energia Praszka. 

            Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że tak, to poręczenie musi być uwidocznione w 

budżecie 2011 roku oraz w budżecie w styczniu 2012 r.  Jeśli dojdzie do zmian właścicielskich w 

Spółce Energia Praszka to może pod koniec stycznia lub w lutym uchylimy  uchwałę w sprawie 

poręczenia.  Gdyby jednak z jakichś powodów to poręczenie musiało zostać to musi być wykazane 

w budżecie. Jedno poręczenie  już zostało cofnięte bo kredyt został spłacony. Przypomniał, że 

wielokrotnie Rada upoważniała Burmistrza do poręczeń kredytów. 
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           Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik  uzupełniła wyjaśnienia dot. udzielenia poręczenia kredytu 

spółce Energia Praszka. Poinformowała, że wpłynęło pismo od Pana Franciszka Ratajskiego – 

Prezesa Energii Praszka odnośnie poręczenia kredytu  do marca lub kwietnia 2012 r. i musimy mieć 

zabezpieczone środki w budżecie. Na pierwszej sesji w 2012 roku musimy zmienić uchwałę 

budżetową. 

       Pan Bogusław Łazik stwierdził, że bardzo liczymy na sprzedaż spółki , bo wtedy nie 

będziemy musieli poręczać kredytów. Co do  przedstawionych zmian w budżecie to są to formalne 

zmiany  dotyczące  dotacji oraz zmiany dotyczące nie zrealizowanych inwestycji.    

            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,  4 wstrzymujące, 0 przeciwnych/ została podjęta uchwała Nr 

132/XIV/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  5.   

                 Przewodniczący obrad poprosił  Panią Danutę Janikowską – Zastępcę Burmistrza o 

wyjaśnienie dot. projektu uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów . 

    Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza  poinformowała, że wpłynęło pismo 

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Praszce o utworzenie wydzielonego rachunku 

dochodów, które było przedstawione na poprzedniej sesji. Przygotowano w tej sprawie projekt 

uchwały,  w którym  zostały uszczegółowione pewne sprawy dot. rachunków dochodów własnych 

Publicznego Gimnazjum i Publicznego Przedszkola Nr 2 w Praszce.   

            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 133/XIV/2011 w sprawie utworzenia wydzielonego 

rachunku dochodów.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 6.             

              Przewodniczący obrad  stwierdził, że projekt uchwały w sprawie poręczenia kredytu 

zaciągniętego przez spółkę z o.o. ENERGIA PRASZKA został już omówiony przez Burmistrza  w 
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punkcie 4 porządku obrad.  Wiemy, że jest szansa na sfinalizowanie transakcji sprzedaży udziałów 

spółki Energia Praszka i wówczas to poręczenie będzie anulowane.  

            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 / 9 za,  6 wstrzymujących, 0 przeciwnych/ została podjęta uchwała Nr 

134/XIV/2011 w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez spółkę z o.o. ENERGIA 

PRASZKA. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  7    

 Pan Andrzej Wicher – Sołtys wsi Brzeziny zapytał  odnośnie podjętej uchwały sprawie 

utworzenia wydzielonego rachunku dochodów, kto będzie prowadził księgowość rachunku, czy będą 

nowe stanowiska pracy. 

                 Pani Danuta Janikowska - Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że obsługę księgową 

rachunku będzie prowadził Referat Oświaty Urzędu Miejskiego, nie będzie nowego stanowiska. 

     Pan Bogusław Łazik  zapytał o sprawę dotacji dla klubów sportowych, kiedy  będą mogły 

kluby otrzymać środki. 

                Pani Danuta Janikowska odpowiedziała, że Rada 20 grudnia 2011 r. podjęła uchwałę w 

sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie sportu na obszarze 

Gminy Praszka. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Opolskiego. Będziemy się starać jak najszybciej te środki przekazać  i każdy klub 

otrzyma informację odnośnie dotacji. 

                 Pan Zbigniew Pieniek zapytał, czy będą ankiety o które prosiła Komisja Oświaty  dot.  

opinii rodziców  nt. likwidacji szkół w Wierzbiu i w Ganie. 

                Pani Danuta Janikowska poinformowała, że po zakończeniu I semestru będą wywiadówki i 

wówczas zostaną  rodzicom przekazane ankiety do wypełnienia. 

               Pan Bogusław Łazik stwierdził, że dobrze byłoby, aby był ktoś z Urzędu obecny przy 

wypełnianiu ankiet przez rodziców, by to było zrobione obiektywnie, bez namowy. Radni chcą znać 

opinię rodziców Wierzbia i Gany przed podjęciem uchwały o likwidacji szkół  w tych 

miejscowościach. 

                 Pan Ryszard Borkowski zapytał Burmistrza o dwie sprawy: co ze sporem z Marcegaglią 

dot. podatku od nieruchomości  oraz  o szalety miejskie, czy będą   uruchomione. 
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                Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że spór z Marcegaglią jest nierozstrzygnięty, sprawa 

jest rozpatrywana w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Co do ubikacji miejskich to brakuje 

środków na ich remont, ale coś z tym na pewno musimy zrobić.  Jeśli będą środki to je uruchomimy. 

 

Ad 8    

             Przewodniczący obrad udzielił głosu Panu Franciszkowi Ratajskiemu – Prezesowi Spółki 

Energia Praszka. 

             Pan Franciszek Ratajski podziękował Radnym za podjęcie uchwały w sprawie poręczenia 

kredytu Spółce Energia Praszka, bo inaczej bardzo by to skomplikowało sytuację spółki. Podziękował 

również za wcześniejsze wsparcie działalności spółki i życzył Radnym owocnych obrad w nowym 

roku. 

            Pan Bogusław Łazik podziękował za życzenia i również przekazał Prezesowi życzenia, by  

problemy spółki się zakończyły w przyszłym roku. 

            Następnie Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej  w Praszce w imieniu Rady 

pogratulował Panu Aleksandrowi Świeykowskiemu  wyboru na Senatora RP . Przekazał też życzenia 

sukcesów w pracy w Senacie RP oraz  wyraził nadzieję na dobrą współpracę z Radą Miejską. 

             Pan Aleksander Świeykowski podziękował za gratulacje i stwierdził, że w gminie Praszka 

uzyskał 2.000 głosów  i  przyjmuje, że to  zadecydowało o jego wyborze  na Senatora RP. 

Podziękował za oddane głosy  i zdaje sobie sprawę, że wraz z jego wyborem na Senatora i Pana 

Leszka Korzeniowskiego na Posła wzrosły nadzieje na rozwój gminy. Jest  to duże wyróżnienie, że 

dziewięciotysięczne miasto ma dwóch parlamentarzystów i ten wybór sprawia też radość jemu i Panu 

Leszkowi Korzeniowskiemu.  Wzrosły oczekiwania mieszkańców Praszki, już następnego dnia padły 

pytania, co zrobimy dla tej gminy. Kadencja  senatora i posła przypada na okres kryzysu, aczkolwiek 

ze sprawozdania  Burmistrza  widzi, że nie jest tak żle.  Na innych spotkaniach również 

samorządowcy wypowiadają się podobnie. Nie odczuwamy aż tak tego kryzysu, ale te ostrzeżenia 

Rządu mają pewnie uzasadnienie. To jest sprawa Rządu i niech dzielą tę państwową kasę skrupulatnie. 

Zna  po części sprawy samorządów. Gmina Praszka z pewnością oczekuje obwodnicy , ale nie 

upominajmy się zbyt głośno o to. Są duże potrzeby w całym województwie. Obecnie realizowane są 

obwodnice Kędzierzyna –Koźla i  Nysy. Na razie w Praszce nie ma planu, ale trwają przygotowania i 

gdyby nie ten kryzys pewnie byłyby już widoczne działania, ale jest to już przygotowywane i 

będziemy wspólnie z Posłem pilnować tej sprawy. Wie, że będą zarzuty, że poszli do parlamentu dla 

pieniędzy, ale jak wiemy  to nie ma dla niego i dla P. Korzeniowskiego większego znaczenia 

finansowego.  
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         Pan Aleksander Świeykowski  poinformował , że poznał w Senacie ludzi z którymi będzie się 

starał pilnować spraw samorządów z okręgu wyborczego, z którego został wybrany, ale szczególnie 

będzie pamiętał o Praszce. Jest otwarty  dla wszystkich i dla Radnych i dla mieszkańców. Tutaj na 

miejscu będzie dostępny dla ludzi z Praszki w soboty i poniedziałki. 

        Na zakończenie Pan Aleksander Świeykowski złożył wszystkim życzenia noworoczne, zdrowia i 

wszystkiego dobrego, a Burmistrzowi, by przyszły rok zamykał równie optymistycznie co ten i by  ten 

kryzys był jak najmniej dotkliwy dla Praszki i całego naszego regionu. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady  podziękował Panu Świeykowskiemu za 

wypowiedź i za życzenia . Dodał, że będziemy liczyć na współpracę  w ważnych  dla gminy sprawach,  

Zaprosił  też Pana Aleksandra Świeykowskiego na następną sesję i kolejne, jeśli tylko mu czas na to 

pozwoli. 

        Na zakończenie Pan Bogusław Łazik przekazał życzenia noworoczne, które wpłynęły do biura 

Rady.  Złożył również życzenia  noworoczne wszystkim obecnym na sesji. 

 

Ad 9.    

          Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  - Pan  Bogusław Łazik po  wyczerpaniu  porządku 

obrad wypowiedział formułę „ zamykam XIV/2011 sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  Podziękował 

wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

             Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

            Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 

 

 


