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PROTOKÓŁ  Nr  XXVI/2013 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu  19 lutego 2013 roku   w godz. 10
00  

- 13
30 

w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 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 Franciszek Ratajski – Prezes spółki Energia Praszka 

7.   Pan Tomasz Polak – funkcjonariusz Policji w Praszce 

8.   Pan Bogusław Chrzęstek – Komendant Komisariatu Policji w Praszce 

9.   Pan Tomasz Kubicki – Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie 

10. Sołtysi  13 osób/ wg listy obecności/ 

11. Redaktor gazety Kulisy Powiatu 

12. Redaktor 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 budżetu Gminy Praszka na 2013 rok. 

  7.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji. 

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego  

       Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego  

       Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad otrzymywania  i wysokości diet  oraz 

       zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom. 

11.  Podjęcie uchwały  w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Praszki. 

12.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu  

       Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2013 rok. 

13.  Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Dobry start w przyszłość”  

       nr POKL.09.01.02-16-073/12  w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  

       w regionach, działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości  
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       usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans  

       edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  

       w jakości usług edukacyjnych  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego  

       ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie gminnej nieruchomości 

       służebnością gruntową.  

15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie  

       bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako  

       działki nr 201/2 o pow. 0,1845 ha i 202/2 o pow. 0,1674 ha oraz prawa użytkowania  

       wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej na arkuszu mapy 1  

       obrębu Praszka nr 201/3 o pow.0,0844 ha. 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Praszka  

       nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę boiska sportowego. 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości  

       gruntowej z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków. 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości  

       gruntowych  na poszerzenie drogi gminnej Przedmość-Kozieł-Aleksandrów 

19.  Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości  

       gruntowych  z przeznaczeniem pod drogę. 

20.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki: Przedsiębiorstwo  Produkcyjno – Usługowe  

       GOSKOM Sp. z  o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu  administracji publicznej. 
21.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  regulaminu  utrzymania czystości  

       i porządku na terenie gminy Praszka. 

22.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady na 2013 rok. 

23.  Zapytania i wolne wnioski.  

24.  Sprawy różne. 

25.  Zakończenie obrad. 
         

          

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

  

Ad .1 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych 

radnych na XXVI/2013 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 15 radnych,  zatem 

obrady są prawomocne. 

            Powitał również gości zaproszonych: Pana Tomasza Kubickiego – Komendanta Powiatowego 

Policji w Oleśnie, Pana Bogusława Chrzęstka – Komendanta Komisariatu Policji w Praszce, Pana 

Tomasza Polaka – Funkcjonariusza Policji w Praszce, Pana Franciszka Ratajskiego – Prezesa Spółki 

Energia Praszka, sołtysów, burmistrza i 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.  Poinformował, że na dzisiejszą 
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sesję Burmistrz przedstawił dodatkowo projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej, który proponuje wprowadzić do porządku obrad jako punkt 6 tj: 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Następne punkty proponowanego porządku obrad otrzymują kolejne numery począwszy od numeru 

7. 

        Przewodniczący obrad zapytał Radnych, czy mają uwagi lub inne propozycje do przedstawionego 

porządku obrad.         

Uwag i propozycji nie zgłoszono. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przegłosowanie  porządku 

obrad  z  zaproponowaną zmianą. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie przyjęli porządek obrad ze zmianą. 

 

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 wieloletniej prognozy finansowej. 

  7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok. 

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji. 

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego  

       Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego  

       Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad otrzymywania  i wysokości diet  oraz 

       zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom. 

12.  Podjęcie uchwały  w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Praszki. 

13.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu  

       Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2013 rok. 

14.  Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Dobry start w przyszłość”  

       nr POKL.09.01.02-16-073/12  w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  

       w regionach, działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości  

       usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans  

       edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  

       w jakości usług edukacyjnych  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego  
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       ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie gminnej nieruchomości 

       służebnością gruntową.  

16.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie  

       bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako  

       działki nr 201/2 o pow. 0,1845 ha i 202/2 o pow. 0,1674 ha oraz prawa użytkowania  

       wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej na arkuszu mapy 1  

       obrębu Praszka nr 201/3 o pow.0,0844 ha. 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Praszka  

       nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę boiska sportowego. 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości  

       gruntowej z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków. 

19.  Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości  

       gruntowych  na poszerzenie drogi gminnej Przedmość-Kozieł-Aleksandrów 

20.  Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości  

       gruntowych  z przeznaczeniem pod drogę. 

21.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki: Przedsiębiorstwo  Produkcyjno – Usługowe  

       GOSKOM Sp. z  o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu  administracji publicznej. 

22.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  regulaminu  utrzymania czystości  

       i porządku na terenie gminy Praszka. 

23.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady na 2013 rok. 

24.  Zapytania i wolne wnioski.  

25.  Sprawy różne. 

26.  Zakończenie obrad. 

         

Ad.  3 

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

XXV/2012  sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 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 XXV/2012 z dnia 20 

grudnia 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        

         - Pan Józef Pilarski 
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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 

         - Pan  Kordian Poniatowski        

         - 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 

21 grudnia 2012 r. do  18 lutego 2013 r. Informacja stanowi załącznik do protokołu. Poinformował 

ponadto o swojej wizycie w zakładzie Neapco w Praszce , którą odbył razem z  Senatorem 

Aleksandrem Świeykowskim w związku z odwołaniem Prezesa Zbigniewa Gorczyńskiego. 

Zaniepokojeni o przyszłość zakładu NEAPCO,  który jest największym pracodawcą na terenie naszej 

gminy,  chcieliśmy uzyskać informację o planach i zamierzeniach co do przyszłości zakładu Neapco 

w Praszce. Otrzymaliśmy zapewnienia, że zakład będzie się dalej rozwijał i zatrudniał pracowników, 

a nawet będzie zwiększał zatrudnienie.  Odczytał  pismo od Pana Chrisa Traidl - Dyrektora 

Zarządzającego Neapco Europe dot. dalszego funkcjonowania zakładu Neapco w Praszce, planów 

rozwoju produkcji i zatrudnienia.  Pismo stanowi załącznik do protokołu.                   

         Pan Jarosław Tkaczyński poinformował też o podziale środków budżetowych dla klubów 

sportowych i stowarzyszeń. Oferty zgłosiło 8 klubów sportowych i stowarzyszeń . Podział środków 

przedstawia się następująco: Motor Praszka -37.000 zł, LKS Przedmość – 16.000 zł, Budowlani 

Strojec – 16.000 zł, Basket  Praszka – 5.000 zł, UKS Iskra – 2.000 zł, UKS Tuptuś – 2.000 zł, UKS 

Lider - 1.000 zł, Stowarzyszenie Nasza Szkoła/przy PSP nr 2/ - 1.000 zł. 

           Pan Jarosław Tkaczyński podziękował osobom zaangażowanym bezpośrednio w organizację 

21 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Praszce. Wymienił z imienia i nazwiska 

wszystkich, którzy brali czynny udział  w  przygotowanie i przeprowadzenie tej imprezy 

charytatywnej /Lista osób w załączeniu/. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poinformował, że  niedawno 

w Praszce miało miejsce wydarzenie przestępcze, które zaniepokoiło mieszkańców Praszki.  Została 

napadnięta kobieta w bloku przez  mężczyznę , który groził jej nożem. Niebezpieczny przestępca 

został ujęty przez policjanta Tomasza Polaka, będącego po służbie. Jako samorząd  gminy chcemy 
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podziękować Panu Tomaszowi Polakowi za odwagę  i ujęcie niebezpiecznego przestępcy. Poprosił 

Pana Jarosława Tkaczyńskiego – Burmistrza o  wręczenie listu z podziękowaniem za akt odwagi 

Panu Tomaszowi Polakowi. 

          Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki podziękował funkcjonariuszowi Komisariatu 

Policji w Praszce - Panu Tomaszowi Polakowi za ujęcie groźnego przestępcy. Stwierdził, że taka 

postawa i postępowanie funkcjonariusza Policji świadczy o dużym zaangażowaniu w służbie  dla 

naszego społeczeństwa. Wręczył  list gratulacyjny oraz drobny upominek. 

          Pan Jarosław Tkaczyński podkreślił również, że pracownicy Komisariatu Policji w Praszce są 

bardzo oddani swojej pracy. Oprócz zadań statutowych wykonują wiele pożytecznych prac 

społecznych. Na szczególne wyróżnienie zasługują Pan Rafał Pilak, Pan Marek Jarząb, Pan Sławomir 

Trawiński. 

          Następnie głos zabrał Pan Tomasz Kubicki – Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie.          

Podziękował Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za wyróżnienie policjanta – Tomasza Polaka. 

Policjanci spotykają się z różnymi zadaniami i cieszy się postawą wyróżnionego policjanta, który z 

narażeniem życia i zdrowia ujął niebezpiecznego przestępcę. Cieszy go dzisiejsza uroczystość oraz 

to, że Burmistrz i Rada wysoko oceniają pracę Komisariatu Policji w Praszce. Jest to też 

niewątpliwie  Państwa zasługa, bowiem współpraca z samorządem gminy Praszka układa się bardzo 

dobrze i to jest ważne dla poprawy bezpieczeństwa publicznego. Praszka jest rejonem dość trudnym, 

ale pracownicy komisariatu starają się wykonywać dobrze i rzetelnie swoje zadania. Nie  cyfry są tu 

najważniejsze ale konkretne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. W ostatnim 

czasie udało się poprawić stan budynku komisariatu w Praszce, jest też projekt rozbudowy budynku 

jeśli pozwolą na to środki. Brakuje tylko etatów, mogłoby być ich więcej . Podziękował za 

zaproszenie na sesję i za wyróżnienie policjanta oraz wyraził nadzieję na dalszą dobrą współpracę z 

samorządem Praszki. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce podziękował  za przybycie 

na sesję przedstawicielom Policji i udział w tej uroczystości. 

         Następnie Pan Bogusław Łazik poprosił Pana Franciszka Ratajskiego – Prezesa Spółki Energia 

Praszka o przedstawienie informacji na temat aktualnej sytuacji spółki. 

         Pan Franciszek Ratajski poinformował, że w dniu 11 grudnia 2012 roku udziały PL ENERGIA 

zostały przejęte przez  Spółkę DUON SA.  Akt notarialny został podpisany w Poznaniu . W dniu 12 

grudnia 2012 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki , na którym dokonano zmian w Statucie 

Spółki oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej.  Spółka będzie  nosić nazwę DUON SA i on nadal 

będzie Prezesem Zarządu Spółki.  W dniu 2 stycznia 2013 r. podpisana została umowa między 

Spółką DUON SA.  i  Energią Praszka dot. pożyczki na spłatę zadłużenia za gaz i już są dokonywane 
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spłaty. Na dzień dzisiejszy zadłużenie wynosi 2.231.000 zł. Nowy właściciel porządkuje sprawy 

majątku niepracującego spółki tj. stacji przy kotłowniach. Będzie chciał  wykupić te rzeczy, 

zlikwidować część instalacji solarnej nie wykorzystanej , niefunkcjonującej i bezużytecznej. 

Na razie nowy właściciel nie przewiduje zmiany taryfy na ciepło tj do czerwca. W maju zostanie 

złożony wniosek o nową taryfę. Może być niewielka zmiana, to zależy w głównej mierze od ceny 

gazu. 

         Pan Bogusław Łazik zwrócił uwagę, że ceny gazu spadają, czy będzie to obniżka ceny, czy 

podwyżka. 

         Pan Ratajski wyjaśnił, że są tu istotne sprawy kosztów spółki i stąd może być niewielka 

podwyżka, a PGNIG obniża ceny gazu ale dla swoich podmiotów. 

         Pan Jan Jarząb zapytał Pana Ratajskiego, czy będą utrzymane miejsca pracy i jak zostały 

załatwione sprawy ze Spółdzielnią Mieszkaniową. 

         Pan Franciszek Ratajski odpowiedział, że miejsca pracy zostaną te same co były, a co do 

Spółdzielni Mieszkaniowej to sprawy sądowe trwają już 4 lata. Dwa wyroki nakazują Spółdzielni 

Mieszkaniowej zwrot należności, ale mają prawo do jeszcze jednego odwołania i nie wie co zrobi 

Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

          Przewodniczący obrad zapytał czy są jeszcze pytania do Prezesa Ratajskiego. Pytań nie było. 

 

Ad 6. 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił Skarbnika o omówienie projektu 

uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, który został wprowadzony na 

dzisiejsza sesję.   

            Pani Małgorzata Zawis poinformowała o wprowadzonych zmianach.  Zmiana dot. głównie 

szaty graficznej wieloletniej prognozy finansowej , jest bardziej rozbudowana część o dochodach. Są 

zmiany w przychodach i rozchodach i jest to wykazane w objaśnieniach do projektu uchwały.  Jest 

zweryfikowana kwota długu po zakończeniu roku 2012. Jest też usunięta tabela umów według 

nowego rozporządzenia.          

          Przewodniczący obrad zapytał czy są pytania dot. projektu uchwały. Pytań nie było.        

          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 215/XXVI/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 7. 

                Pan  Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych  

o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.  

Wszystkie Komisje Stałe  Rady  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 jednogłośnie 

została podjęta uchwała Nr 216/XXVI/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 8.  

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o przedstawienie opinii komisji do przedstawionego 

projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji. 

Dotyczy realizacji zadania „ Przebudowa drogi gminnej Kowale ul. Ożarowska – Szkolna -

Aleksandrów- Kozieł- Przedmość”.  

Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił 

projekt omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

Radnych i jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 217/XXVI/2013 w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 9.  

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o przedstawienie opinii komisji do przedstawionego 

projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  Pożyczka będzie przeznaczona na realizację zadania 

inwestycyjnego „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Praszka ul. Szosa Gańska, 

Rozterk, Gana. Etap II – miejscowość Gana ” .  

Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 
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         Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił 

projekt omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

Radnych i jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 218/XXVI/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad 10.  

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o przedstawienie opinii komisji do przedstawionego projektu uchwały w 

sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu. Dotyczy realizacji zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowościach Praszka ul. Szosa Gańska, Rozterk, Gana. Etap II – miejscowość Gana ” . 

Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

Radnych i jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 219/XXVI/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 11. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o przedstawienie opinii komisji do przedstawionego projektu uchwały w 

sprawie zasad otrzymywania  i wysokości diet  oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom. 

 Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

Radnych i większością głosów /14 za i 1 wstrzymujący / została podjęta uchwała Nr 220/XXVI/2013 

sprawie zasad otrzymywania  i wysokości diet  oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom. 
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.12 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o przedstawienie opinii komisji do przedstawionego 

projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Praszki. Przypomniał, że w ubiegłym roku  

Rada podjęła uchwałę w sprawie obniżenia wynagrodzenia Burmistrzowi Praszki o 10%, podobnie 

jak pracownikom Urzędu Miejskiego. Tegoroczny budżet zawiera środki na podwyżkę 

wynagrodzeń pracowników Urzędu i Burmistrza Praszki. Pracownicy już otrzymali podwyżkę 

wynagrodzeń, teraz Rada musi zdecydować w sprawie wynagrodzenia Burmistrza. W projekcie 

uchwały została przedstawiona propozycja wynagrodzenia miesięcznego brutto w rozbiciu na 

poszczególne składniki.   

Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

Radnych i jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 221/XXVI/2013 sprawie wynagrodzenia 

Burmistrza Praszki . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 13.   

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o przedstawienie opinii komisji do przedstawionego 

projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu       

Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2013 rok. Zmiana dotyczy składu Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wysokości diety dla członków komisji. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił 

projekt omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

Radnych i jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 222/XXVI/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2013 rok.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 14.  

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych 

Rady o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu 

pn. „Dobry start w przyszłość”  nr POKL.09.01.02-16-073/12  w ramach priorytetu IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

Radnych i jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 223/XXVI/2013 w sprawie przyjęcia do 

realizacji projektu pn. „Dobry start w przyszłość”  nr POKL.09.01.02-16-073/12  w ramach 

priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych  Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 
 

Ad. 15  

                 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych 

Rady o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie gminnej nieruchomości  służebnością gruntową.  

Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

Radnych i jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 224/XXVI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie gminnej nieruchomości  służebnością gruntową. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 16.   

        Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych Rady o przedstawienie 

opinii komisji dot. projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w 

formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka 

jako działki nr 201/2 o pow. 0,1845 ha i 202/2 o pow. 0,1674 ha oraz prawa użytkowania        

wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej na arkuszu mapy 1        

obrębu Praszka nr 201/3 o pow.0,0844 ha. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

Radnych i jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 225/XXVI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na 

przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na 

arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako  działki nr 201/2 o pow. 0,1845 ha i 202/2 o pow. 0,1674 ha 

oraz prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej na 

arkuszu mapy 1  obrębu Praszka nr 201/3 o pow.0,0844 ha. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 
 

Ad 17.          

            Przewodniczący obrad poprosił o opinie Komisji Stałych dot. projektu uchwały  w sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Praszka  nieruchomości gruntowej z 

przeznaczeniem pod budowę boiska sportowego. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

Radnych i jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 226/XXVI/2013  w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę 

boiska sportowego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 18.  

         Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił o opinie Komisji Stałych dot. projektu 

uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z 

przeznaczeniem pod przepompownię ścieków. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

Radnych i jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 227/XXVI/ 2013 w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod przepompownię 

ścieków. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad 19.  

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych 

Rady o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych  na poszerzenie drogi gminnej Przedmość-Kozieł-

Aleksandrów. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

Radnych i jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 228/XXVI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych  na poszerzenie drogi gminnej Przedmość-

Kozieł-Aleksandrów.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad 20.   

            Przewodniczący obrad poprosił o opinie Komisji Stałych dot. projektu uchwały  w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem pod 

drogę. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały.  
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Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

Radnych i jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 229/XXVI/2013  w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem pod drogę. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Przerwa – 15 minut. 

 

Ad. 21. 

            Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił o opinie Komisji Stałych dot. 

projektu uchwały  w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki: Przedsiębiorstwo  Produkcyjno – Usługowe  

GOSKOM Sp. z  o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu  administracji publicznej. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

Radnych i jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 230/XXVI/2013 wyrażenia upoważnienia 

Zarządu Spółki: Przedsiębiorstwo  Produkcyjno – Usługowe  GOSKOM Sp. z  o.o. do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu  administracji publicznej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad 22.   

             Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił o opinie Komisji Stałych dot. 

projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  regulaminu  utrzymania czystości  i 

porządku na terenie gminy Praszka. 

-   Komisja Gospodarczego Rozwoju Gminy  zaakceptowała projekt  uchwały . 

-  Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska proponuje wprowadzić w regulaminie drobne 

poprawki m.in. doprecyzować  zapis w § 21 odnośnie święta  1 listopada. 

       Przewodniczący obrad zapytał Radnych czy wyrażają zgodę na doprecyzowanie zapisu w § 21 

oraz doprecyzowanie innych drobnych zapisów.  Radni wyrazili zgodę na doprecyzowanie § 21 i 

wprowadzenie drobnych poprawek w projekcie uchwały. 

Pozostałe komisji Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały zmieniającej regulamin. 

       Pan Bogusław Łazik zapytał Radnych czy są inne zapytania dot. projektu regulaminu. 

       Pan Jan Jarząb zapytał Burmistrza czy będzie jakaś akcja informacyjna dla mieszkańców 

gminy odnośnie segregowania śmieci. 
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       Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, że przy rozsyłaniu deklaracji 

będzie dołączana szeroka informacja pisemna na temat nowych zasad zbierania śmieci i ekologii. 

       Pan Zbigniew Brodny – Sołtys wsi Lachowskie zapytał, czy będzie możliwe zaproszenie 

pracownika na spotkanie, by wyjaśnił dokładnie te sprawy. 

       Burmistrz odpowiedział, że oczywiście będzie taka możliwość. 

       Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

Radnych i jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 231/XXVI/2013 zmieniająca uchwałę w 

sprawie uchwalenia  regulaminu  utrzymania czystości  i porządku na terenie gminy Praszka. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
        Pan Bogusław Łazik zapytał Burmistrza o znowelizowaną ustawę, bo jak wiadomo już została 

podpisana , czy w związku z tym będą zmiany podjętych wcześniej przez Radę uchwał w sprawie 

śmieci. 

       Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki stwierdził, że  nowa ustawa pozwala na 

wprowadzenie inkasenta do poboru opłat za śmieci, dopuszcza zróżnicowanie stawek opłat w 

zależności od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym. Chciałby zliberalizować 

nasze uchwały, ale widzi, że są chęci Radnych do obniżania stawek, bo po  podjęciu uchwały w 

sprawie stawek już  jest o 200 tys. zł mniej niż zakładał, a teraz może być jeszcze mniej o następne 

200 tys. zł, bo ma takie sygnały od Radnych. Chce zwrócić uwagę na to, że 10% mieszkańców w 

ogóle nie płaci podatków, czyli przyjąć należy liczbę 12,5 tys. mieszkańców do opłat. Na obsługę 

administracyjną musimy mieć 200 tys.zł.  Przy podejściu do tego tematu trzeba mieć to na uwadze. 

Na sesję w marcu będą przygotowane projekty uchwał dotyczących  stawek za gospodarowanie 

odpadami, ale może zaistnieć sytuacja, że jak przestaniemy dopłacać do ścieków to będziemy 

dopłacać do śmieci, bo tak może się stać. Będzie konsultował z Radą jak podejść do tego tematu, a 

jest potrzeba szybkiego załatwienia tego tematu. Dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej będzie 

propozycja stawek od ilości zużytej wody i to byłoby najbardziej rozsądne rozwiązanie. Może być 

tak, że dla Spółdzielni Mieszkaniowej będzie to korzystniejsze rozliczanie np. kwartalnie lub 

rocznie. Problem jest duży, bo trzeba mieć wszystkie sprawy na uwadze. Jest to pilna rzecz i 

najważniejsza, ale nie można obniżać puli środków na gospodarkę odpadami. Już po tej stawce, 

która była uchwalona jest mało pieniędzy, a jeśli obniżymy to może być trudna sytuacja. 

         Pan Zbigniew Brodny  - Sołtys wsi Lachowskie zapytał, co z tymi, którzy nie płacą,  jak 

wygląda ściągalność podatków. 
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        Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że Gmina windykuje sama lub przez Komornika. 

Część tych pieniędzy spływa z opóźnieniem, ale też pozostaje cześć nieściągalna. 

         Pan Jan Gędek – Sołtys wsi Strojec uważa, że mieszkańcy wsi są mniejszymi producentami 

śmieci, wszystkie mokre odpady  wyrzucają do gnojowników lub kompostowników. Pozostają tylko 

butelki i suche odpady. 

         Przewodniczący obrad  na tej wypowiedzi zakończył dyskusję. 

 

Ad  23.   

           Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił o opinie Komisji Stałych dot. projektu 

uchwały  w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady na 2013 rok. Poinformował, 

że Przewodniczący Komisji opracowali plany pracy na 2013 rok, które stanowią załączniki do 

projektu uchwały.  

Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

Radnych i jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 232/XXVI/2013 w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy Komisji Stałych Rady na 2013 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
       Przewodniczący Komisji Stałych Rady  przedstawili też  ustnie sprawozdania  z działalności za 

2012 rok. 

 

Ad 24.   

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił Burmistrza o 

informację dot. Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie. 

            Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza poinformowała, że jest ogłoszony przetarg na 

II etap robót – windy i klatka schodowa. Po przetargu, w marcu będzie ogłoszony konkurs na 

dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie. Procedura naboru na to stanowisko będzie 

trwała ok. 1 miesiąca, czyli w kwietniu zostanie wyłoniony kandydat na dyrektora, a od czerwca 

zostanie zatrudniony. Ośrodek będzie uruchomiony od 1 czerwca 2013 r. i wtedy też zostanie 

zatrudniony dyrektor, który otrzyma wszystkie podania o pracę i to on dokona wyboru kadry. 

Najpierw w minimalnym zakresie, potem będzie zwiększana w zależności od potrzeb. Docelowo 

korzystających z Domu Samopomocy ma być 60 osób. Otrzymujemy środki pod ilość osób 

korzystających z tego ośrodka.  Stanowiskiem dyrektora  na dzień dzisiejszy jest zainteresowana 
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jedna osoba. Oprócz dyrektora będzie też obsługa księgowa, razem przewidywana jest kadra w ilości 

17 osób na 60 pensjonariuszy. 

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

Pomocy Społecznej poinformował, że komisja zapoznała się z kalendarzem imprez kulturalnych i 

sportowych na 2013 rok. Komisja wnioskuje, by letnia spartakiada wsi odbyła się w pierwszą 

niedzielę po rozpoczęciu roku szkolnego. 

            Pan Grzegorz Jabłoński – Sołtys wsi Wierzbie zapytał Burmistrza , czy sołtysi mogą 

skorzystać w poniedziałek z sali narad Urzędu w celu  odbycia spotkania roboczego sołtysów. 

Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że  jak najbardziej można skorzystać z sali narad.  

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

wniosek Pana Grzegorza Jabłońskiego o interwencję w Starostwie w sprawie usunięcia suchych 

konarów drzew na drodze powiatowej Wierzbie-Ożarów gdyż stwarzają zagrożenie. Na innych 

drogach też należy usunąć konary i gałęzie. 

            Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że Powiat już to robi i pewnie w niedługim czasie 

zostanie to  zrobione. 

            Pan Grzegorz Jabłoński stwierdził, że to już wymaga zrobienia. 

           Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do Starostwa w tej sprawie. Dodał, że na drogach  

gminnych również będziemy obcinać gałęzie w najbliższym czasie. 

            Pan Marek Śliwka złożył wniosek o uzupełnienie tablic z nazwami miejscowości. Jest to 

sprawa informacyjna dla mieszkańców. 

           Burmistrz odpowiedział, że  postara się to zrobić. 

           Pan Sławomir Trawiński wniósł o oznaczenie drogi od Kozła do Przedmościa , od zakrętu. 

           Pan Tadeusz Patyk – Sołtys wsi  Szyszków poprosił o oznaczenie miejscowości od strony 

Gorzowa. 

            Pan Jan Gędek poruszył sprawę przebudowy drogi nr 42.  Jest poważny problem, gdyż nie ma 

wjazdów na pola. Teraz są kopane rowy przez Firmę POLAN i właściciele się zorientowali, że nie 

będzie wjazdów na pola, a projekt przewidywał te wjazdy. Od południa pola graniczą z polami 

FLORY, a od północy ze Skotnicą. Drogi  gminne nie  były remontowane i jeśli nie będzie wjazdów 

na pola z drogi krajowej, to trzeba będzie z drugiej strony wjeżdżać na pola od dróg gminnych i na to 

będą potrzebne środki. 

 

        Ad. 25.   

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

Rady : 
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-  dwie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące opinii  w sprawie : 

    1/ sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej  

    2/ o prawidłowości  planowanej kwoty długu. 

    Odczytał opinie RIO. Obie opinie są pozytywne. 

-  pismo Państwa Krzemińskich odnośnie naprawy drogi gminnej, która jest w bardzo złym stanie. 

Pismo przekazane zostanie Burmistrzowi do załatwienia. 

-  sprawozdanie Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2012 - przekazano Komisjom Stałym do 

wiadomości. 

- pismo Stowarzyszenia „Nocek”  na Rzecz Praworządności i Ochrony Środowiska w Kowalach- 

uwagi i zastrzeżenia  złożone w ramach postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla 

inwestycji polegającej na budowie 5 elektrowni wiatrowych. 

- wniosek o stwierdzenie  nieważności decyzji środowiskowej Burmistrza Praszki z dnia 12 lipca 

2012 r. dot. budowy 5 elektrowni wiatrowych. Wniosek skierowany został do Generalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do wiadomości Burmistrza i Rady Miejskiej w Praszce. Jest 

bardzo obszerny i z  jego treścią można zapoznać się w Biurze Rady. 

- wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Praszce o nadanie szkole  imienia Ks.Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego z dniem 1.09.2013 roku. Pismo przekazane zostało  Komisjom Stałym Rady 

do zaopiniowania. Padła propozycja by na następne posiedzenia Komisja Oświatowa zaprosiła 

przedstawicieli szkoły i dokładnie rozpatrzyła ten temat. Może w  Dniu Praszki na uroczystej sesji 

byśmy podjęli stosowaną uchwałę po skonsultowaniu tej sprawy  również z Burmistrzem Praszki. 

- wniosek pięciu Radnych  o nadanie imienia Jana Pawła II  dla nowo budowanego ronda. Komisja 

Budżetowo- Finansowa proponuje by wniosek zaopiniowały Towarzystwo Przyjaciół Praszki oraz 

obie parafie w Praszce. Po uzyskaniu opinii wrócimy do tego tematu. 

- zaproszenie na XV Turniej Sportowy Radnych Gmin  Powiatu Oleskiego – Olesno 2013  w dniu 9 

marca 2013 r. w Oleśnie. Sprawami organizacyjnymi zajmie się Pan Janusz Dolik. Po sesji poprosił o 

pozostanie Radnych ,  Burmistrza i Zastępcy Burmistrza i uzgodnienie spraw organizacyjnych. 

Będzie to już trzeci turniej, w którym Radni  Praszki biorą udział. 

     Pan Jan Gędek – Sołtys wsi Strojec  odniósł się do sprawy nadawania nazw czy imienia. Trzeba to 

dobrze rozważyć, bo przez takie  działania mogą powstać kontrowersje. Ma wątpliwości czy nazwa 

Jana Pawła II nadana dla ronda jest właściwa. Podobna sytuacja miała miejsce przy nadaniu imienia 

Orła Białego Sali narad w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie części Radnych  Ślązaków uważa 

symbol Orła Złotego. To budzi kontrowersje. 
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          Pan Jan Jarząb zapytał, kiedy będzie naprawiona ul. Ogrodowa w Strojcu. 

          Burmistrz odpowiedział, że jak tylko mrozy puszczą przystąpimy do naprawy drogi. 

          Pan Bogusław Łazik poruszył sprawę nadwyżki budżetowej o czym była mowa na 

posiedzeniach komisji stałych. Radni chcieliby wiedzieć jak będzie wydana ta kwota i na co można 

wydać te pieniądze, bo Radni mieliby swoje propozycje . Po przetargach będzie już wiadomo na jaką  

kwotę można liczyć. 

          Pan Bogusław Łazik  poinformował, że następna sesja będzie ok. 20 marca, jak już się 

uprawomocni ustawa dot. śmieci.      

 

Ad 17.    

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

obrad wypowiedział formułę „ zamykam XXVI/2013 sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  Podziękował 

wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

         Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

 

            Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 

 

 

 
 

 


