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PROTOKÓŁ  Nr  XV/2012 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu  16 lutego 2012 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.   Sołtysi - 9 osób/ lista obecności w załączeniu/ 

7.   Redaktor  Kulisy Powiatu   

 

Proponowany porządek obrad: 

     

  1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2.  Ustalenie porządku obrad. 

  3.  Przyjęcie protokołów z  XIII I XIV sesji . 

  4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  5.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.     

  6.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

  7.  Pod jęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2012 rok. 

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

       Praszka Sp. z o.o. 

  9.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Praszce zadań  

       z zakresu pracy z rodziną. 

11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu  

       gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Praszka na lata 2008-2012. 

12.  Zapytania i wolne wnioski.  

13.  Sprawy różne. 
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14.  Zakończenie obrad. 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych 

radnych na XV/2012 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 15 radnych,  zatem obrady 

są prawomocne. 

            Powitał  również gości zaproszonych: sołtysów,  pracowników Urzędu Miejskiego oraz   

przedstawiciela gazety Kulisy Powiatu. 

 

Ad 2   

           Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad, który 

otrzymali wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o sesji.   

            Pan Jarosław Tkaczyński wniósł do porządku obrad jako punkt 12 . Podjęcie uchwały w 

sprawie wynagrodzenia  Burmistrza.  Ponieważ od 1 marca 2012 r. pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Praszce mają obniżone wynagrodzenie o 10%, dlatego solidaryzując się z pracownikami 

proponuje, by jego wynagrodzenie również obniżyć o 10%.   

           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 wprowadzonym  dodatkowo punktem 12. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie przyjęli porządek obrad  z wprowadzoną zmianą. 

 

Porządek obrad: 

  

  1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2.  Ustalenie porządku obrad. 

  3.  Przyjęcie protokołów z  XIII I XIV sesji . 

  4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  5.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.     
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  6.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

  7.  Pod jęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2012 rok. 

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

       Praszka Sp. z o.o. 

  9.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Praszce zadań  

       z zakresu pracy z rodziną. 

11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu  

       gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Praszka na lata 2008-2012. 

12.   Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Praszki. 

13.   Zapytania i wolne wnioski.  

14.   Sprawy różne. 

14.  Zakończenie obrad. 

           

Ad.  3 

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

Rady Miejskiej w Praszce Nr:  XIII/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r.  i  XIV/2011 z dnia 29 grudnia 

2011 r.  wyłożone  były do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszym posiedzeniem. 

Poprosił o zgłaszanie uwag do protokołów. 

Nie wniesiono do protokołów żadnych uwag.  Przeprowadzono głosowanie.  

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokoły nr: XIII/2011 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia  20  grudnia 2011 r.  i  XIV/2011 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 

29 grudnia 2011 r. zostały jednogłośnie przyjęte 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  Józef Pilarski 

         - Pan  Zbigniew Pieniek 

         - Pan  Arkadiusz Kościelny 

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:  
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         - Pan  Arkadiusz Kościelny - Przewodniczący 

         - Pan  Józef Pilarski 

         - Pan  Zbigniew Pieniek 

 

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 30 grudnia 2011 r. do 15 lutego 2012 r. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

          Przewodniczący obrad zapytał Radnych, czy mają pytania dotyczące przedstawionej przez  

Burmistrza informacji.  Radni nie mieli pytań. 

 

Ad 6.   

           Pan Bogusław Łazik- Przewodniczący Rady  stwierdził, że zmiana wieloletniej prognozy 

finansowej  dotyczy głównie  wprowadzenia zadania  na 2013 rok pn.  Zagospodarowanie terenu 

rekreacyjno -sportowo-wypoczynkowego w Strojcu. Wczoraj na posiedzeniu Komisji Budżetowo-

Finansowej  Pan Jan Gędek – Sołtys Wsi Strojec  przybliżył Radnym sprawę  projektu Centrum 

Sportowo -Rekreacyjno-Kulturalnego w Strojcu.  

          Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki  poinformował, że Sołectwo Strojec złożyło do 

Marszałka Województwa Opolskiego wniosek na dofinansowanie budowy Centrum Sportowo-

Rekreacyjnego w Strojcu i przyznana została dotacja 500.000 zł  w ramach LGD Fundacji Górna 

Prosna. Początkowo występowaliśmy do Marszałka o środki na budowę parkingu przed halą  

sportową, ale to dofinansowanie nam nie przysługiwało ze względu na to, że teren przed halą są to 

grunty sołectwa Kowale. Wniosek Sołectwa Strojec został pozytywnie zaopiniowany przez  

Fundację Górna Prosna a następnie przez Marszałka. Ponieważ na 2012 rok nie było możliwości 

ujęcia tego zadania w budżecie gminy, a do zawarcia umowy Marszałek  żąda weksla 

zabezpieczającego środki na 2013 rok stąd potrzeba wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie 

finansowej. Przewidywany całkowity koszt  tego zadania jest ok. 900.000 zł, ale może będzie 

mniejszy.  Dodał, że jest to inwestycja , która pozostanie w gminie , a Strojec już wykorzystywał 

środki unijne i jest dobrze przygotowany do  tej inwestycji. 

          Pan Bogusław Łazik stwierdził, że ten temat był też szeroko omawiany przy projekcie budżetu 

na 2012 rok i  było wówczas powiedziane że to zadanie  będzie robione tylko w następnym roku, gdyż 

tu chodzi o wykorzystanie 500.000 zł dotacji i szkoda byłoby oddać te środki innej gminie. Ponieważ 

nie jesteśmy w stanie przewidzieć jaka będzie sytuacja ekonomiczna gminy  pod koniec roku oraz w 
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przyszłym roku nie jest to ostateczna decyzja. Sprawa była dokładnie omawiana na posiedzeniach 

wszystkich  komisji stałych rady, poprosił o opinie komisji. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały zmieniającej wieloletnią 

prognozę finansową. 

            Pan Arkadiusz Kościelny – 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 135/XV/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  7.   

             Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii 

dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2012 rok. Stwierdził, że 

są to drobne zmiany. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

            Pan Arkadiusz Kościelny – 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 136/XV/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2012 rok.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 8.  

          Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii 

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

Ścieków Praszka Sp. z o.o. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały. 

            Pan Arkadiusz Kościelny – 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 137/XV/2012 w sprawie zbycia udziałów Gminy Praszka w Spółce 

Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 9.   

          Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii 

dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku 

dochodów. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały. 

            Pan Arkadiusz Kościelny – 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 138/XV/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego 

rachunku dochodów. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  10.             

              Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o 

przedstawienie opinii dotyczących projektu uchwały w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Praszce zadań z zakresu pracy z rodziną. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały. 

            Pan Arkadiusz Kościelny – 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 139/XV/2012 w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 

Praszce zadań z zakresu pracy z rodziną.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 11.                

                Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o 

przedstawienie opinii dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Praszka na lata 2008-2012. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały. 

            Pan Arkadiusz Kościelny – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  przedstawił 

projekt omawianej uchwały.  

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

została podjęta uchwała Nr 140/XV/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Praszka na lata 2008-2012. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 12.                  

               Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił  o odczytanie projektu uchwały w 

sprawie wynagrodzenia Burmistrza Praszki.  

W projekcie uchwały wynagrodzenie Burmistrza jest o 10% niższe od dotychczasowego 

wynagrodzenia. 

            Pan Arkadiusz Kościelny – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  przedstawił 

projekt omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosów / 12 za , 0- przeciw, 3 wstrzymujące/ została podjęta uchwała Nr 141/XV/2012 w sprawie 

wynagrodzenia Burmistrza Praszki. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

           Przewodniczący Rady Miejskiej  stwierdził, że obniżka wynagrodzenia o 10% pracowników 

Urzędu Miejskiego i Burmistrza jest od 1 marca br. Wyraził nadzieję, że może w sytuacji poprawy 

finansów gminy uda się choć częściowo wrócić do poprzednich wynagrodzeń. 

 

Przerwa w obradach – 15 minut. 

 

Ad 13.   Zapytania i wolne wnioski:  

              Pan Jan Jarząb zapytał kiedy kluby sportowe otrzymają dotacje na działalność. 

  Pani Danuta Janikowska odpowiedziała, że czekamy na opublikowanie uchwały podjętej w 

grudniu w 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie 

rozwoju sportu na obszarze gminy Praszka. Są już przygotowywane wnioski, ale musi ta uchwała 

wejść w życie.  

              Pan Henryk Żyta przedstawił dwa wnioski: 

1/  ustawienie drogowskazów we wsi Skotnica,  

2/  wystąpienie do Nadleśnictwa Budziaki o wycięcie drzew w Wierzbiu. 

           Pan Zbigniew Pieniek stwierdził, że w Skotnicy brak oznaczenia nazwy wsi. 
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           Pan Arkadiusz Kościelny  poprosił o zwrócenie uwagi odśnieżającym drogi gminne, by robili to 

starannie, bo pługi jeżdżą, ale  praktycznie nic nie  odśnieżają.  Sołtys dodał, że przy szkole w Ganie 

jest tragicznie, w ogóle nie można tam przejechać. 

 

Ad 14.   Sprawy różne: 

               Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na posiedzeniach Komisji Stałych Rady 

były przedstawione ankiety rodziców uczniów szkół w Wierzbiu i Ganie odnośnie wyrażenia zgody na 

przekazanie prowadzenia  tych szkół stowarzyszeniom.   

               Od rodziców wsi Gana wpłynęło pismo  o utrzymanie  szkoły w Ganie na dotychczasowych 

zasadach.  Rodzice są zadowoleni z obecnego funkcjonowania i  proszą o utrzymanie szkoły w Ganie 

przez Gminę. 

                Pan Bogusław Łazik przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Rady: 

- od Pani Leokadii Orzeszyna dot. protestu , by nie likwidować Liceum Ogólnokształcącego w Praszce 

przy ul. Kaliskiej . Pismo skierowane było do Starosty Oleskiego i do wiadomości Rady Miejskiej w 

Praszce . W międzyczasie otrzymaliśmy odpowiedź od Starosty Oleskiego, że nie będzie likwidacji tej 

szkoły. 

-  od  MOTOR  Praszka w sprawie  budowy ORLIKA na stadionie w Praszce.  Na wiosennej sesji 

Rada omówi sprawę lokalizacji ORLIKA. 

     Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że jest już rozpatrzona lokalizacja ORLIKA w Gimnazjum. 

- pisma – protesty  mieszkańców wsi Kowale odnośnie budowy elektrowni wiatrowych w Kowalach. 

Pisma były przekazane do zapoznania się z tym tematem Komisjom Stałym Rady.  Odbyło się też 

spotkanie  zainteresowanych z przedstawicielami inwestora w Kowalach . 

        Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że na terenie Gminy Praszka są dwie firmy 

zainteresowane budową wiatraków w Wierzbiu i w Kowalach. Firma w Kowalach jest na etapie 

wydania warunków środowiskowych dla budowy wiatraków. W Kowalach odbyło się spotkanie 

konsultacyjne ze społeczeństwem i po tym spotkaniu wpłynęły protesty. Zarzuty w pismach dot. 

warunków zabudowy, ale jeszcze nikt nie wystąpił do nas o ustalenie warunków zabudowy dla tych 

inwestycji. Jeśli będą spełnione warunki środowiskowe to te elektrownie powstaną. Opinia 

mieszkańców nie wpłynie decydująco na powstanie tych inwestycji. Gmina nie jest inwestorem i nie 

dysponuje  terenem pod te inwestycje , to mieszkańcy zgodzili się  wydzierżawić własne grunty. 

Gmina jest za powstawaniem takich inwestycji, bo to jest z korzyścią dla gminy i dla przyszłych 

inwestorów. 

By umożliwić przyszłym inwestorom prowadzenie inwestycji w gminie musimy zrobić plan 

zagospodarowania przestrzennego. Może przystąpimy do tego w przyszłym roku. 
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          Pan Bogusław Łazik poprosił Burmistrza, by informować na bieżąco Radnych jak będą 

wpływały wnioski o warunki zabudowy od  firm budujących wiatraki. 

-   pismo-apel Sejmiku Województwa Opolskiego  o nie likwidowanie Sądów Rejonowych w woj. 

opolskim w tym m.in. Sądu Rejonowego w Oleśnie . 

- wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. kontroli doraźnej gospodarki 

finansowej gminy przeprowadzonej na przełomie września i października 2011 r. Ponieważ jest to 

dość obszerne wystąpienie proponuje zapoznać się z nim w Biurze Rady. 

      Pan Bogusław Łazik odniósł się do sprawy Turnieju Radnych. Jak informował Burmistrz Turniej 

Radnych Powiatu Oleskiego został przełożony na 17 marca w Gorzowie Śl. Pan Andrzej Rychter jak 

zawsze zajmie się sprawą  przydzielenia Radnych do poszczególnych konkurencji. Poprosił, by Radni 

zapisywali się do udziału w konkurencjach  i prosi wszystkich Radnych o udział w tym turnieju. 

       Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że w niedzielę odbędzie się w hali sportowej zimowa 

spartakiada wsi. 

       Pan Jan Gędek – Sołtys wsi Strojec podziękował Radnym za podjęcie uchwały umożliwiającej 

realizację inwestycji  w Strojcu i cieszy się z decyzji Rady . Mieszkańcy Strojca również będą 

zadowoleni. To będzie park i miejsce wypoczynku i będzie na pewno wizytówką Gminy. 

 

  Ad  14.    

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

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

wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

             Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

                 Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


