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PROTOKÓŁ  Nr  XXII/2012 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu  25 października  2012 roku   w godz. 1000  - 1230 

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  12 osób/ wg listy obecności/ 
7.   Redaktor gazety Kulisy Powiatu 

 
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.  Przedstawienie informacji  o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2012 
                roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 

  7.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

  9.  Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie  
       bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 21 obrębu Praszka jako  
       działka nr 56/13 o pow. 0,0047 ha. 

10.  Podjęcie uchwały  w sprawie   podziału gminy Praszka na okręgi wyborcze, ich granice, numery  
        oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. 

11 .  Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce informacji dotyczącej  
        analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Praszce  . 

12.  Przedstawienie przez Burmistrza Praszki  informacji dotyczącej analizy oświadczeń  
        majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych 
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        Burmistrzowi Praszki. 

13.  Zapytania i wolne wnioski.  

14.  Sprawy różne. 

15.  Zakończenie obrad. 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:  

 

Ad .1 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych 

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

obrady są prawomocne. 

            Powitał również gości zaproszonych: 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 mają 

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 protokołu z  poprzedniej sesji . 

  4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  5.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.     

           6.  Przedstawienie informacji  o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2012 
                roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 
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  7.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

  9.  Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie  
       bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 21 obrębu Praszka jako  
       działka nr 56/13 o pow. 0,0047 ha. 

10.  Podjęcie uchwały  w sprawie   podziału gminy Praszka na okręgi wyborcze, ich granice, numery  
        oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. 

11 .  Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce informacji dotyczącej  
        analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Praszce  . 

12.  Przedstawienie przez Burmistrza Praszki  informacji dotyczącej analizy oświadczeń  
        majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych 
        Burmistrzowi Praszki. 

13.  Zapytania i wolne wnioski.  

14.  Sprawy różne. 

15.  Zakończenie obrad. 

 
Ad.  3 

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

XXI/2012  sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 25 września 2012 r. wyłożony  był do wglądu w 

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

protokołu. 

Nie wniesiono do protokołu uwag.  Przeprowadzono głosowanie.  

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokół Nr XXI/2012 z dnia 25 

września 2012 r. 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 

         - Pan Kordian Poniatowski 

         - 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 jednogłośnie powołana została 

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:  

        - Pan  Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący 
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         - Pan Kordian Poniatowski 

         - Pani Anna Kaczmarek 

 

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 z okres od 

26 września 2012 r. do 24 października 2012 r.  Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Nie było pytań ani uwag  do przedstawionej informacji. 

 

Ad  6 

          Przewodniczący obrad  stwierdził, że Radni otrzymali informację o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2012 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej w sierpniu, zatem było dużo czasu na jej przeanalizowanie. Informacja została też 

przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do zaopiniowania. Odczytał opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Praszka za I półrocze 2012 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – 

Uchwała Nr 422/2012 z dnia 28 września 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu / uchwała stanowi załącznik do protokołu/.  Szczególnie  zajęła się tym 

tematem Komisja Rewizyjna, która na oddzielnym posiedzeniu dokonała analizy przedstawionej 

informacji. Poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o opinię w tej sprawie. 

          Pan Józef Pilarski poinformował, że Komisja Rewizyjna zwołała posiedzenie zgodnie z 

planem pracy  i szczegółowo omówiła przedstawioną informację o wykonaniu budżetu Gminy 

Praszka za I półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 

Komisja stwierdziła, że środki wydawane były w sposób prawidłowy. Jest nadwyżka w wydatkach 

majątkowych. Komisja zapoznała się również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

nt. informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2012 roku oraz o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i wnioskuje o przyjęcie informacji zgodnej ze 

stanem faktycznym. 

          Pan Bogusław Łazik zapytał Radnych czy mają uwagi do przedstawionej informacji. Nie było 

uwag, informacja została przyjęta. 
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Ad.  7.   

          Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii 

dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Komisja ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia i pomocy społecznej nie zaakceptowała projektu 

uchwały/ 1 za, 4 przeciw/, pozostałe Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały. 

           Pan Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia i 

pomocy społecznej poinformował, że komisja  wnioskuje, by nie zabierać środków z oświaty na  

budowę ul. Małachowskiego w Praszce, a przeznaczyć je na remonty w szkołach. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił Burmistrza o wyjaśnienie 

proponowanej zmiany. 

           Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że w projekcie budżetu na 2012 rok 

po dyskusji ustalono, że będziemy realizować w tym roku budowę boiska ORLIK. Wykreślono  

wówczas  zadania takie jak wodociąg w Tokarach i z sześciu ulic przyległych do ulicy Mickiewicza 

zostawiono jedną. Ustalono też, że jeśli będą środki w budżecie to będą realizowane te zadania. 

Środki w oświacie były planowane tak jak były podejmowane  uchwały w sprawie likwidacji szkół 

w Ganie i w Wierzbiu. W Ganie były zaplanowane na szkołę stowarzyszeniową, ale taka nie 

powstała i te środki proponuje przeznaczyć na ul. Małachowskiego. Co do remontów szkół, to są to 

rzeczy potrzebne, bo są przecieki dachów,  zaciekanie ścian w  szkole nr 2  w Praszce/ tu musimy 

najpierw sprawdzić co jest przyczyną podciekania , być może rynna jest zakopana w ziemi/ terminy 

są już ryzykowne , bo jest już listopad i możemy nie zdążyć wykonać tych robót i wydać tych 

środków, a droga może być robiona w każdym czasie.  

          Pan Bogusław Łazik  dodał, że to nie jest tak, że oświata na tym traci , gdyż  jest też 

przeznaczona kwota 42.000 zł na okna w Strojcu. Te środki nie są zabierane z remontów dachów 

tylko są to środki ze zlikwidowanej szkoły w Ganie. Kiedy decydowaliśmy w sprawie ORLIKA też 

była mowa  o zrobieniu jednej uliczki przyległej do ul. Mickiewicza . Też chce by te pieniądze w 

oświacie zostały, ale możemy nie zdążyć ich wykorzystać. ORLIK też jest inwestycją dla oświaty i 

proponuje zostawić budowę ul. Małachowskiego w projekcie uchwały.    

Należy więc przegłosować wniosek Komisji Oświaty. 

       Pan Zbigniew Pieniek poprosił o krótką przerwę. 

 

Przerwa – 5 minut. 
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        Pan Zbigniew Pieniek poinformował, że Komisja ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia i 

pomocy społecznej wycofuje dzisiaj złożony wniosek, ale  chce zapewnienia, że w budżecie  na  

przyszły rok zostaną zabezpieczone środki na remonty w szkołach. 

          Pan Jarosław  Tkaczyński – Burmistrz Praszki stwierdził, że budżet uchwala Rada i ta decyzja 

jest w rękach Radnych, ale myśli, że w przyszłym roku będą pewnie zaplanowane  te środki. 

          Pan Andrzej Rychter  stwierdził, że wniosek  komisja postawiła po wizytacji w szkołach. Nie 

było jednak mowy o odrzuceniu  budowy ul. Małachowskiego, ale proponuje, by w  następnym 

budżecie zaplanować remonty dróg w innych okręgach wyborczych. 

         Pan Jarosław Tkaczyński  odpowiedział, że przy remontach dróg nie kieruje się okręgami 

wyborczymi.  Odniósł się do sprawy remontów szkół. Wyjaśnił, że szkoły są w zarządzie trwałym  i 

to dyrektorzy powinni to robić w ramach przyznanych środków na remonty. To dyrektorzy decydują 

co robić w ramach skromnego funduszu jako zarządcy budynków, a to że się skarżą to jest normalne, 

gdyż chcą wyciągnąć dodatkowe środki i coś więcej zrobić. 

          Pan Bogusław Łazik stwierdził, że komisja oświaty wniosek wycofała, wobec tego poprosił o 

przegłosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej   prognozy finansowej. 

          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 184/XXII/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

   

Ad.8.              

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił o opinie komisji dotyczące projektu 

uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok. 

Komisja ds. oświaty, kultury, sporu, zdrowia i pomocy społecznej początkowo nie zaakceptowała 

projektu uchwały / 1 za, 4 przeciw/, ale przy podejmowaniu uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej wycofała wniosek o pozostawienie środków w oświacie na remonty szkół i  

odrzucenie budowy ul. Małachowskiego i tym samym zaakceptowała projekt uchwały. Pozostałe 

Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.   

            Pan Grzegorz Kowalczyk – 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 185/XXII/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.  9.   

          Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinie dotyczące projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 21 obrębu Praszka jako działka nr 56/13 o 

pow. 0,0047 ha. 

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 186/XXII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do 

sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 21 obrębu 

Praszka jako działka nr 56/13 o pow. 0,0047 ha. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad 10.   

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poinformował, że zmieniła się ustawa – ordynacja 

wyborcza do rad gmin i trzeba było podzielić gminę na okręgi jednomandatowe. Na wsiach nic się 

zmieniło, natomiast miasto zostało podzielone według równej / od 800 do 1200/ liczby mieszkańców 

na 9 jednomandatowych okręgów. Poprosił przewodniczących komisji stałych o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie podziału gminy Praszka na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz 

liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. 

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 187/XXII/2012 w sprawie podziału gminy Praszka na okręgi wyborcze, 

ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu.  
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Przerwa w obradach – 15 minut. 

 

Ad 11 .   

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił informację dotyczącą analizy 

oświadczeń majątkowych za 2011 rok złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Praszce  

/Informacja stanowi załącznik do protokołu/.  Nie otrzymaliśmy jeszcze analizy oświadczeń 

majątkowych z Urzędu Skarbowego w Oleśnie, ale po otrzymaniu możemy przedstawić ją na 

następnej sesji. 

Poinformował również, że wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego w sprawie analizy oświadczeń 

majątkowych  za 2011 rok Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce i Burmistrza Praszki. 

Wojewoda nie stwierdził naruszenia prawa w obu przypadkach, wskazał tylko  drobne uwagi, które 

należy uwzględnić przy składaniu kolejnych oświadczeń. 

 

Ad 12.   

          Burmistrz Praszki  przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych za 2011 

rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych  Burmistrzowi Praszki 

/ Informacja stanowi załącznik do protokołu/. 

 

Ad13.   

         Pan Henryk Żyta złożył wniosek, by przy planowaniu budżetu na 2013 r. wziąć pod uwagę 

sprawę ogrzewania  budynku  na stadionie w Praszce, którym zarządza  Klub Sportowy MOTOR 

Praszka. Klub sportowy nie złożył informacji o wykorzystaniu przyznanych środków z gminy na 

działalność klubu. 

         Pan Bogusław Łazik stwierdził, że tu chodzi o hotel, gdyż jest to działalność dochodowa, a 

gmina finansuje ogrzewanie. Prezes  MOTORU ma obowiązek złożyć sprawozdanie pisemne o 

wykorzystaniu środków gminnych. 

 

Ad 14.   

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

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

ewentualnych wniosków: 

- pismo  Zarządu OSP w Praszce o dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.  

         Pan Bogusław Łazik poinformował  , że z Burmistrzem i Radnym Grzegorzem Kowalczykiem 

był obecny na posiedzeniu Zarządu, na które byli zaproszeni radni miejscy. Sytuacja jest poważna, bo 
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samochód główny nie nadaje się do użytku. Zarząd OSP stara się pozyskać środki zewnętrzne z 

różnych źródeł, w tym wystąpił również do gminy. Zakup jest niezbędny, gdyż ten samochód nie 

zabezpiecza w pełni udziału w zdarzeniach  drogowych. Zarząd OSP mówi o dofinansowaniu z gminy 

w kwocie 100.000 zł. Uważa, że Rada nie powinna lekceważyć tego tematu, gdyż OSP Praszka jest w 

krajowym systemie ratownictwa i musi spełniać swoje zadania. Sprzęt ma,  ale nie ma czym jeździć. 

We wniosku, który OSP zamierza złożyć do Zarządu Głównego OSP RP  o zakup samochodu 

pożarniczego musi wykazać środki własne oraz z gminy, a także inne zewnętrzne źródła finansowania. 

    Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki stwierdził, że jednostka OSP Praszka zwróciła 

się o dofinansowanie z gminy w kwocie 100.000 zł i pewnie Rada zgodzi się na zabezpieczenie tej 

kwoty w budżecie na 2013 rok, ale realnie na samochód pożarniczy potrzeba 300.000 zł. Według 

jego wiedzy nabycie samochodu pożarniczego nowego jest na zasadzie  50 % dofinansowania z 

gminy, a 50% z innych źródeł. Pan  Antoni Polak ma inną wiedzę, ale on jest sceptyczny w tym 

temacie, gdyż na spotkaniu w Zarządzie Głównym OSP była mowa o 300.000 zł, a pozostała kwota 

może być dofinansowana przez Zarząd Główny. Na spotkaniu z Zarządem OSP Praszka obiecał 

zaplanować 100.000 zł w  budżecie na 2013 r., ale jeśli do października nie zostanie samochód 

zakupiony to wykorzysta te pieniądze na   inny cel. 

- pismo Rady Sołeckiej w Rozterku  w sprawie budowy chodnika  przy drodze Praszka – Dalachów w 

Rozterku.  Brak jest nawet pobocza , a nasilenie ruchu jest duże i jest niebezpiecznie. 

      Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział sołtysowi, że był na spotkaniu w Starostwie Powiatowym 

w dniu 18.10.2012 r. i przedstawił sprawę budowy chodnika w Rozterku.  Nie jest możliwe zrobienie 

chodnika , ale będzie zrobione pobocze i oddzielone linią. Gmina co roku partycypuje w inwestycjach 

powiatowych  w wysokości  20.000 -30.000 zł. i może w kolejnych latach zostanie zrobiony ten 

chodnik. 

- pismo Rady Sołeckiej w Wygiełdowie o położenie destruktu na odcinku drogi o długości ok. 230 mb 

od drogi powiatowej w kierunku Brzezin. Rada sołecka zaproponowała na ten cel swoje środki w 

kwocie 6400 zł, ale nadal nie jest to zrobione. 

     Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że nie ma  możliwości zrobienia tego w tym roku, a fundusz 

sołecki trzeba wykorzystać w tym roku. Już z Panią sołtys ustalił, by wykorzystała te środki na inny 

cel. 

- pismo Sołtysa Lachowskiego dot. funduszu sołeckiego.   

     Pan Bogusław Łazik wyjaśnił, że Burmistrz poinformował Radę pisemnie o odrzuceniu wniosków 

sołtysów Lachowskiego i Wierzbia  dot. wykorzystania funduszu sołeckiego. Sołtys Lachowskiego 

złożył wniosek o wykorzystanie funduszu m.in. na artykuły biurowe i na wykonanie licznika na placu, 

gdzie odbywają się imprezy sołeckie. Te rzeczy nie mogą być finansowane z funduszu sołeckiego i 
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wniosek został odrzucony. Podobna jest sytuacja w Wierzbiu, gdzie też wniosek został odrzucony, bo 

wskazano rzeczy , które nie mogą być realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zaproponował, by 

te sprawy rozpatrzyć przy omawianiu projektu budżetu na przyszły rok.  Teraz Radni zostali 

poinformowani, że  takie pismo wpłynęło i się z nim zapoznali. 

       Pan Zbigniew Pieniek podziękował Burmistrzowi za oznakowanie wsi Skotnica, o co wcześniej 

występował. 

       Pan Bogusław Łazik poinformował Radnych, że do 15 listopada będzie przedstawiony Radzie 

projekt budżetu na 2013 rok. W listopadzie zwołana  będzie sesja  dotycząca uchwalenia podatków, a 

grudniu będą jeszcze dwie sesje: budżetowa i na zakończenie roku.  Będzie też do rozpatrzenia nowa 

sprawa – temat śmieci. Zmieniła się ustawa i gmina musi się zająć gospodarką odpadami. 

       Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, że będzie przedłużał  ten temat, 

ponieważ chce wiedzieć jak inne gminy do tego tematu podchodzą. Są bowiem rozpatrywane różne 

warianty jak liczyć opłatę za śmieci, czy od mieszkania, czy od osoby . Tę sprawę proponuje załatwić 

w grudniu. 

     Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej zaapelował do radnych i sołtysów by w 

związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości – 11 listopada  wzięli udział w obchodach. To 

jest święto, na którym Radni powinni być obecni. 

  

Ad 14.     

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

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

wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

         Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 
         
 

            Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 
 
 
 
 


