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PROTOKÓŁ  Nr  XXI/2012 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu  25 września  2012 roku   w godz. 1000  - 1400 

w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu  w Praszce 

  

                                                                     Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik  

                                                                     - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

Radnych obecnych wg listy obecności 13 / lista obecności w załączeniu /. 

Nieobecny  usprawiedliwiony - Pan Janusz Dolik  

 - Pan Arkadiusz Kościelny 

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 Ireneusz Dyła – Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu 
7.   Pan Jacek Błasiak - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 
                                       Katolickich  w Wierzbiu    
8.   Pan Franciszek Ratajski – Prezes Zarządu Spółki Energia Praszka Sp. z o.o. 
9.   Dyrektorzy szkół podstawowych w gminie Praszka oraz  nauczyciele i uczniowie. 
10. Sołtysi  12 osób/ wg listy obecności/ 
11. Redaktor gazety Kulisy Powiatu 

 
Proponowany porządek obrad:   
   
  1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
  2.  Ustalenie porządku obrad. 
  3.  Przyjęcie protokołów z  XIX  i XX  sesji . 
  4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
  5.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.     
  6.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
  7.  Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany budżetu Gminy na 2012 rok. 
  8.  Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na remont  
       chodnika  w ul. Szosa Gańska w Praszce. 
  9.  Podjęcie uchwały  w sprawie  utworzenia Środowiskowego Domu  Samopomocy . 
10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka. 

         11 . Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach  
                sprawdzianów  i egzaminów za rok szkolny 2011/2012, 
                - wręczenie nagród za najlepsze osiągnięcia w nauce i sporcie  w roku szkolnym 2011/2012. 

12.  Zapytania i wolne wnioski.  
13.  Sprawy różne. 
14.  Zakończenie obrad. 
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STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:  

 

Ad .1 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych 

radnych na XXI/2012 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 13 radnych,  2 radnych 

nieobecnych usprawiedliwionych,  zatem obrady są prawomocne. 

            Powitał  również gości zaproszonych: Pana Ireneusza Dyłę – Przedstawiciela Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu , Pana Jacka Błasiaka – dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Wierzbiu, Pana Franciszka 

Ratajskiego – Prezesa Zarządu Spółki Energia Praszka, Sołtysów, Burmistrza i 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.  Zapytał Radnych, czy są uwagi 

lub inne propozycje 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 protokołów z  XIX  i XX  sesji . 

  4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  5.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.     

  6.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

  7.  Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany budżetu Gminy na 2012 rok. 

  8.  Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na remont  

       chodnika  w ul. Szosa Gańska w Praszce. 

  9.  Podjęcie uchwały  w sprawie  utworzenia Środowiskowego Domu  Samopomocy . 
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10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka. 

         11 . Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach  

                sprawdzianów  i egzaminów za rok szkolny 2011/2012, 

                - wręczenie nagród za najlepsze osiągnięcia w nauce i sporcie  w roku szkolnym 2011/2012. 

12.  Zapytania i wolne wnioski.  

13.  Sprawy różne. 

14.  Zakończenie obrad. 

 
Ad.  3 

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

XIX/2012  i  XX/2012  sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2012 r. i  22 sierpnia 2012 

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

Poprosił o zgłaszanie uwag do protokołów. 

Nie wniesiono do protokołów uwag.  Przeprowadzono głosowanie.  

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokoły Nr XIX/2012 z dnia 21 

czerwca 2012 r. i Nr XX/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 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  Marek Śliwka 

         - Pan Grzegorz Jabłoński 

         - 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  Marek Śliwka  - Przewodniczący 

         - Pan Grzegorz Jabłoński 

         - 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 z działalności z okres od 

22 czerwca 2012 r. do 24 września 2012 r.  Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Dodatkowo poinformował o kosztach biesiady świętojańskiej, która odbyła się w czerwcu. 

Całkowity koszt tej imprezy wyniósł ok. 20.000 zł, w tym 6.000 zł  dotacji z gminy, pozostałe środki  

MGOKiS – u  i od sponsorów.  Zasygnalizował również sprawę  gospodarki odpadami, gdyż  

zgodnie z nową ustawą gminy przejmują gospodarkę odpadami  i muszą przygotować się do tego 

zadania. 

         Pan Bogusław Łazik stwierdził, że ten temat będzie jeszcze dogłębnie rozpatrywany na 

posiedzeniach komisji oraz na sesji Rady, a w szczególności tym tematem zajmie się Komisja ds. 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Zapytał Radnych , czy mają pytania do przedstawionej przez 

Burmistrza informacji. Pytań nie było. 

         Pan Bogusław Łazik poprosił przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  Autostrad 

w Opolu o informację dotyczącą przebudowy drogi krajowej nr 42  na odcinku Praszka-Rudniki.    

Przypomniał, że w czerwcu był na sesji Rady Pan Bolesław Pustelnik- dyrektor GDDKiA Oddział w 

Opolu  odnośnie przerwania robót na drodze krajowej Nr 42 Praszka-Rudniki . Wówczas sytuacja 

była  diametralnie inna. Nikt nie wierzył, że w ciągu miesiąca  roboty będą wznowione. Przesunęło 

się to jednak w czasie, ale inwestycja jest wznowiona i interesuje nas plan działania  GDDKiA na 

najbliższe miesiące. 

         Pan Ireneusz Dyła – Przedstawiciel GDDKiA Oddział w Opolu  stwierdził, że wiele rzeczy 

wskazywało na to, że ta inwestycja nie będzie skończona , ale dzięki Ministrowi Rostowskiemu 

udało się wznowić tę inwestycję. Ten odcinek wymagał nowej dokumentacji. 29 sierpnia 

podpisano umowę z nowym wykonawcą. Termin zakończenia jest określony na 31 lipca 2013 r. 

Liczy, że pogoda dopisze i uda się zrobić jak najwięcej w tym roku. To jest zrobić drogę tak, by 

była przejezdna na całym 10 km odcinku. Należy też zachować jakość tej drogi. Nowy 

wykonawca broni się przed gwarancją na to co zastał po poprzednim wykonawcy. Musimy dbać o 

to, by ten wykonawca nie upadł, bo widzimy co się dzieje w branży budowlanej . To co zrobiła 

GDDKiA w tej sprawie to było jak najszybsze możliwe działanie. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad podziękował za informację i zapytał czy jest 

szansa uzyskania z GDDKiA  odszkodowania za zniszczone objazdami drogi lokalne lub liczyć na 

pomoc  w naprawie tych dróg. 

       Pan Ireneusz Dyła stwierdził, że te sprawy należą do wykonawcy robót,  GDDKiA nie jest 

stroną. 

         Pan Jan Jarząb – Radny ze Strojca zapytał, kiedy dokładnie będzie robiona droga w Strojcu. 
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         Pan Ireneusz Dyła poinformował, że dzisiaj zostały zatwierdzone decyzje materiałowe. 

Inżynier kontraktu dzisiaj wyda decyzję i roboty dzisiaj zostaną rozpoczęte. To wszystko zależy od 

wykonawcy  jak zarządzi roboty i od pewnego cyklu technologicznego. To paradoks, ale to 

właśnie przez miejscowość Strojec  Minister Finansów przyznał pieniądze na dokończenie tej 

inwestycji. 

          Pan Józef Pilarski  stwierdził, że to Komisja Rewizyjna złożyła wniosek, by zaprosić 

przedstawiciela GDDKiA na dzisiejszą sesję. Na terenie Praszki te roboty już się rozpoczęły, ale 

jeśli chodzi o Strojec to są duże obawy, czy do zimy zostanie zrobiona droga.  Wie , że GDDKiA 

zrobiła wszystko, ale znów mogą zaistnieć nieoczekiwane sprawy i  są tu poważne obawy. Uważa, 

że  trzeba zmobilizować pracowników, by pracowali  od świtu do nocy albo i dłużej, by 

wykorzystać maksymalnie warunki pogodowe. Zmobilizować wszelkie działania by do zimy 

zrobić jak najwięcej, a przede wszystkim zrobić tę drogę przejezdną. 

         Pan Ireneusz Dyła stwierdził, że wykonawca robi wszystko w tym względzie. Będą zrobione 

krawężniki i będzie położona czarna warstwa, chodniki będą robione później. Wyjaśnił, że przy 

sztucznym świetle nie wykonuje się dobrze takich robót i  poprosił o jeszcze trochę  cierpliwości. 

         Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odniósł się do wypowiedzi przedstawiciela 

GDDKiA . Stwierdził, że dziwi go samozadowolenie GDDKiA ,  bo były popełnione przez 

GDDKiA  karygodne błędy . Zwrócił się do przedstawiciela GDDKiA – „najlepsze miesiące 

przegadaliście i nic nie było zrobione”.  Mieli wejść podwykonawcy, nie weszli. Dopiero jak wszedł 

likwidator firmy sprawy ruszyły. Wczoraj był w Strojcu i jest tam front robót na odcinku 20 metrów. 

To niepokoi, bo tam nie jest zrobione prawie nic, a jest koniec września.  Co do naszych dróg, to nie 

jest tak, że wykonawca to zrobi. Mieliśmy wynegocjowane z poprzednią firmą naprawy. Teraz 

ewidencjonujemy te koszty i wystąpimy do GDDKiA  o odszkodowanie. Jeśli nie otrzymamy 

rekompensaty, to gmina nie odda bezpłatnie gruntów pod budowę tej drogi i tymi środkami pokryje 

koszty napraw dróg gminnych. Gmina nie ma wpływu na wybór wykonawcy i to GDDKiA będzie 

obciążona tymi kosztami. 

         Pan Jarosław Tkaczyński  poprosił o przedłożenie  przez GDDKiA harmonogramu robót, bo to 

do niego przychodzą ludzie i pytają o remont drogi. 

         Pan Ireneusz Dyła stwierdził, że wszystko toczy się zgodnie z procedurami. Na wszystkie 

pytania Burmistrza   będziemy starać się odpowiedzieć, a harmonogram robót  dostarczymy w 

możliwie najszybszym terminie. 

         Pan Jan Gędek – Sołtys wsi Strojec poparł wypowiedzi Radnych i Burmistrza i dodał, że 

również w okresie jesiennym  trzeba umożliwi ć rolnikom przejazd maszynami rolniczymi. 



 6

         Pan Bogusław Łazik podziękował  Panu Ireneuszowi Dyle za przybycie i  przedstawienie 

informacji o dalszym remoncie drogi. 

          Następnie Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Pana Jacka Błasiaka – 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Szkół  Katolickich w Wierzbiu o 

informację na temat funkcjonowania szkoły. Radni są zainteresowani  losami dzieci z Wierzbia, jak 

zorganizowano naukę w szkole  i czy są klasy łączone. 

         Pan Jacek Błasiak  na wstępie podziękował Radnemu i mieszkańcom Wierzbia  za to, że szkoła 

istnieje, a także Radzie i władzom gminy, że użyczyli budynku, by ta szkoła mogła istnieć. Budynek 

szkoły jest bardzo ładny, ale wyposażenie przekazano w stopniu niewystarczającym. Szczególnie 

brakowało pracowni komputerowej, sprzętu sportowego, ławek, faxu i zabawek do przedszkola. By 

szkoła mogła funkcjonować trzeba było ponieść dość duże koszty. Dzięki pomocy rodziców 

pomalowano 3 sale lekcyjne. Stowarzyszenie zakupiło 5 komputerów za kwotę 13.900 zł., meble do 

pokoju  nauczycielskiego i gabinetu dyrektora za kwotę 7.150 zł, ławki i krzesła za kwotę 13.700 zł, 

basen kulkowy za kwotę 4,026 zl oraz inne rzeczy za kwotę 4.000 zł.   Razem wydano 45.000 zł. 

Chce jeszcze zakupić sprzęt sportowy , lektury  i zorganizować wyjazdy na basen. W szkole jest 39 

dzieci i 25 przedszkolaków. Zatrudnionych jest 12 nauczycieli z gminy Praszka , w tym 3 z Wierzbia 

oraz sprzątaczka. 

          Pan Jacek Błasiak  podziękował władzom miasta za pomoc w prowadzeniu placówki. 

Stowarzyszenie prowadzi ok. 100 szkół katolickich i celem jest wychowanie prawdziwych i  

dobrych Polaków.  Celem jest kompletny rozwój fizyczny, intelektualny, kulturowy , społeczny oraz 

moralny i duchowy przy indywidualnym podejściu do ucznia. 

         Pan Bogusław Łazik zapytał, czy są klasy łączone. 

         Pan Jacek Błasiak odpowiedział, że klasa VI  jest oddzielnie nauczana, w klasach IV-V  jest 1 

godz. wspólna j.polskiego i j.angielskiego, a w klasach I-II  są 2 godz. wspólne i łączona jest religia. 

        Pan Bogusław Łazik podziękował za informacje i wyraził nadzieję, że jeszcze zaprosimy 

dyrektora na sesję.  Poprosił również dyrektora do pozostania na części oświatowej. 

         Pan Jacek Błasiak stwierdził, że władze stowarzyszenia zainteresowane są współpracą z gminą. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił  Prezesa  Spółki Energia Praszka o 

przedstawienie informacji na temat sytuacji w Spółce. 

         Pan Franciszek Ratajski – Prezes Zarządu Spółki Energia Praszka poinformował, że na bieżąco 

informował Burmistrza o sytuacji spółki. Zmieniło się to, że dystrybutorem gazu jest obecnie Firma 

DUON SA, zamiast K&K  i CPN. Są to następne przejęcia w grupie kapitałowej. Bieżąca 

działalność jest dobra, ale z zaszłościami jest źle. KRI chce przejąć udziały PL Energii, ale udziały 

były zajęte, później Bank i KRI  porozumiały się w kwestii ceny, ale jest jeszcze wiele innych 
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spraw, które są przeszkodą w przejęciu udziałów. Rozmowy wciąż trwają, być może w IV kwartale 

dojdzie do przejęcia udziałów, ale to nie jest pewne. Był z Burmistrzem w Poznaniu  w Firmie 

DUON , gdzie uzyskali zapewnienie, że gaz będzie płynął, ale chcą zastawu rejestrowego jako 

zabezpieczenie majątkowe. Jeżeli nie dojdzie do przejęcia udziałów, dojdzie do zawarcia ugody na 

długoterminową umowę pożyczki - porozumienia, by spółka mogła zadłużenie spłacać. Wynik 

finansowy spółki za ten rok oscyluje ok.0. Taryfy weszły dopiero w czerwcu, było 2 miesiące 

poślizgu. Do banku spłacono 1.180.000zł, do DUON spłacono 790.000 zł, prawie 200.000 zł udało 

się spłacić do gminy. Jeżeli nie będzie podwyżek cen gazu, nie będzie wzrostu cen ciepła. 

          Pan Bogusław Łazik zapytał, jaka jest na dzień dzisiejszy zaległość za gaz. 

          Pan Franciszek Ratajski odpowiedział, że jest to kwota 2.860.000 zł i ta wierzytelność byłaby 

przekształcona w pożyczkę. Nie ma niebezpieczeństwa zakręcenia gazu, spółka reguluje na bieżąco 

należności z nadwyżką. 

          Przewodniczący obrad podziękował Panu Ratajskiemu za informację i  poinformował Prezesa,  

że będziemy jeszcze zapraszać go na posiedzenia komisji. 

 

Ad  6 

          Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii 

dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

            Pan Marek Śliwka – 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 179/XXI/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad 7.      

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poinformował, że na posiedzenia Komisji 

Stałych przedstawił wniosek o zabezpieczenie środków w kwocie 7.000 zł na zakup kurtek dla 

członków orkiestry dętej w Przedmościu.  Poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały wniosek. Pan Kordian Poniatowski zaproponował, by  

na zakup kurtek dla członków orkiestry w Przedmościu  przeznaczyć środki z działu 75022 - Rady 

Gmin. 

            Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie wniosku – Kto jest za przekazaniem kwoty 

7000 zł na zakup kurtek dla członków orkiestry dętej w Przedmościu? 
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Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

          Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii 

dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.  

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

            Pan Marek Śliwka – 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 180/XXI/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.  Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  8           

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o 

opinie dotyczące projektu uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu 

na remont chodnika  w ul. Szosa Gańska w Praszce. 

          Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, że w treści  projektu porozumienia 

wniesiona została poprawka polegająca na uściśleniu zapisu dot. pomocy finansowej gminy Praszka tj.  

dodanie zapisu w  § 3 ust.1  - 50 ton tłucznia o wartości do 3260 zł . 

Wszystkie  Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

          Pan Marek Śliwka – 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 181/XXI/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Oleskiemu na remont chodnika  w ul. Szosa Gańska w Praszce. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad 9           

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o 

opinie dotyczące projektu uchwały  w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu  Samopomocy .           

Wszystkie  Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

          Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny poinformowała, że w projekcie uchwały w § 5 

zmieniono zapis, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , gdyż nie musi być ogłaszana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, tak zdecydował organ nadzoru. 



 9

       Pan Marek Śliwka – 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 182/XXI/2012 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu  

Samopomocy .Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 10.   

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o 

opinie dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Praszka.  Zmiana dotyczy załącznika Nr 3 Statutu tj. uaktualnienie wykazu jednostek organizacyjnych 

gminy po zlikwidowaniu szkół w Ganie i w Wierzbiu. 

Wszystkie  Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

           Pan Marek Śliwka – 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 183/XXI/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Praszka. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przerwa – 10 minut. 

 

Ad 11 .  

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił Panią Danutę Janikowską – Zastępcę 

Burmistrza o  przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach  

         sprawdzianów  i egzaminów za rok szkolny 2011/2012. 

            Pani Danuta Janikowska  przedstawiła informację o realizacji zadań oświatowych w gminie 

Praszka, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów za rok szkolny 2011/2012 / informacja 

pisemna stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.  Następnie poprosiła Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Praszce oraz Burmistrza Praszki o wręczenie nagród  uczniom, którzy uzyskali 

najlepsze wyniki w nauce i sporcie w poprzednim roku szkolnym / lista najlepszych uczniów 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu/. 

Nastąpiła ceremonia wręczenia nagród za najlepsze osiągnięcia w nauce i sporcie  w roku 

szkolnym 2011/2012.  
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Na zakończenie odbył się występ artystyczny  uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej  Nr 3  w 

Praszce. 

         

Ad 12.   

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

Pomocy Społecznej poinformował, że komisja w dniu 5 września br. odbyła posiedzenie wyjazdowe. 

Odwiedziła cztery szkoły w Praszce. Ogólne stwierdzenie jest takie, że szkoły te dobrze rozpoczęły 

rok szkolny.  Dyrektorzy poinformowali też komisje o potrzebach  tych szkół, które są zawarte w 

protokole . 

             Pan Zbigniew Pieniek odniósł się też do tematu nagród dla najlepszych uczniów. Zauważył, że 

nie było uczniów ze szkół w Wierzbiu  i w Ganie. 

              Pani Danuta Janikowska wyjaśniła, że odbyło się spotkanie z dyrektorami wszystkich szkół i 

było powiedziane, że mają podać wyróżniających się uczniów w nauce i sporcie, biorących udział w 

olimpiadach. Nie otrzymała takich  informacji od dyrektorów szkół w Wierzbiu i w Ganie. 

               Pan Henryk  Jachymski – sołtys wsi Gana stwierdził, że na pewno byli tacy uczniowie i 

powinni otrzymać nagrody. 

               Pan Bogusław Łazik stwierdził, że jeśliby zostałyby zgłoszeni uczniowie do nagród, można 

byłoby wręczyć nagrody na następnej sesji.  Zapytał Radnych, czy mają jeszcze zapytania i wnioski. 

               Pan Józef Pilarski  zwrócił uwagę, że ul. Mickiewicza  na odcinku od Banku Spółdzielczego 

do ul. Listopadowej wymaga naprawy. 

                Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, że to trzeba zaplanować w 

przyszłorocznym budżecie. 

                Pan Kordian Poniatowski  zapytał, czy jest możliwość oznakowania przejścia dla dzieci 

uczęszczających do Szkoły nr 4 na ul. Mickiewicza i 3 Maja, gdyż tam wzmożył się teraz ruch w 

związku z objazdami. 

                Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że na ul. Warszawskiej będą zrobione wysepki i to 

jest dobre rozwiązanie, a na ul. Mickiewicza , na łuku nie da się raczej nic zrobić. 

               Pan Andrzej Wicher – sołtys wsi Brzeziny stwierdził, że mieszkańców wsi boli to, że na 

dożynkach  gminnych zabrakło radnych miejskich. Jest to odbierane jakby była rozdzielność miasta od 

wsi.                

             Pan Jarosław Tkaczyński zwrócił uwagę sołtysom, że na sesjach Rady Miejskiej  jest 

zazwyczaj 12-13 sołtysów, a sołectw jest 16 ,  do końca sesji  tak jak dzisiaj zostaje 8 sołtysów.  Też 

prosi, by to rozważyć. 
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              Pani Anna Kaczmarek  wystąpiła z prośbą, by zobligować mieszkańców całej gminy, by brali 

udział w uroczystych obchodach podczas święta 11 listopada, bo jest co roku tylko nieliczna część  

mieszkańców gminy. Zaapelowała o czynny udział w tych uroczystościach. 

             Pan Grzegorz Kowalczyk zwrócił uwagę, że w tym wypadku nie można nikogo zmuszać, 

idzie ten kto chce. 

             Pan Jan Gędek – sołtys wsi Strojec stwierdził, że mieszkańcy wsi w tym dniu uczestniczą w 

mszach św. w swoich miejscowościach.  

            Pan Zbigniew Brodny – sołtys wsi Lachowskie poruszył sprawę  braku wody pitnej w 

przysiółku Marki. Wie, że w tym roku miał być zrobiony projekt na dostarczenie wody pitnej do 

Marek.  Zapytał, jak przedstawia się  sytuacja na dzień dzisiejszy w tym temacie. 

           Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że był plan na realizację inwestycji wodnej w 

przysiółkach, najpierw zaplanowano Ganę - pod lasem, a następnie Marki. Na przyszły rok będzie 

zaplanowana ta inwestycja w Markach. W ubiegłym roku Marki chciały najpierw drogę, a potem 

inwestycją wodną.  

          Pan Marek Śliwka poruszył sprawę umieszczenia przy wjazdach oznakowania Praszki  i miasta 

partnerskiego Mutterstadt. 

          Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że po rozmowach z drogowcami wyrazili zgodę na 

umieszczenie tablic informacyjnych, ale teraz te drogi są w remoncie i musimy poczekać. W rynku 

została umieszczona tablica  upamiętniająca 10 lecie współpracy z Mutterstadt. 

          Pan  Zbigniew Pieniek  ponowił wniosek o oznakowanie  Skotnicy. 

 

Ad 13.   

         Pan Bogusław Łazik przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Rady w okresie między 

sesjami, a które były przekazane na posiedzenia komisji stałych do rozpatrzenia i przedstawienia 

ewentualnych wniosków: 

- pismo mieszkańców ul. Kiczmachów  w Kowalach o  uporządkowanie i utwardzenie pasa drogi na 

całej jej  szerokości i długości. 

- pismo OSP Skotnica o  pomoc finansową przy remoncie strażnicy. 

- pismo Związku Kombatantów RP i Więźniów Politycznych w Opolu o wsparcie finansowe w 2013 

roku. 

- pismo Michała i Macieja  Cieślaków z Praszki o dofinansowanie inwestycji ekologicznych. Tym 

tematem zajmie się Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska i na pewno będziemy ten temat 

 

 



 12

omawiać na następnych sesjach. Jeśli komisje Stałe Rady będą miały potrzebę zwołania posiedzeń , to 

mogą to zrobić. Następna sesja będzie na pewno  w październiku.  

- pismo mieszkańców ul. Małachowskiego w Praszce o remont ulicy. 

         Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

poinformował, że komisja zapoznała się z pismem P.Cieślaków i  będzie je jeszcze dokładnie 

rozpatrywać . Jest jeszcze sprawa ustawy śmieciowej, która wymaga dokładnego omówienia. 

Zaproponował zwołanie posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 9 października 

2012 r. i omówienie spraw proekologicznych. 

         Pan Sławomir Trawiński podziękował za udział w dożynkach gminnych w Przedmościu. 

Stwierdził, że impreza była udana, chociaż zabrakło w tym przedsięwzięciu występów młodzieży lub 

wystawy prac artystycznych. Trzeba byłoby na przyszłość o tym pomyśleć i zaplanować odpowiednie 

środki. 

    

Ad 14.     

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

obrad wypowiedział formułę „ zamykam XXI/2012 sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  Podziękował 

wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

         Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 
         
 

            Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 
 
 
 


