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PROTOKÓŁ  Nr  XXXV/2013 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu  20 listopada 2013 roku  w godz. 10
00  

- 12
35 

w  Muzeum w Praszce 

 

                                                      Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik  

                                                        - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

Radnych obecnych wg listy obecności 14 / lista obecności w załączeniu /. 

Radnych nieobecnych – 1 - Pan Grzegorz Kowalczyk 

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

 

1.   Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 

2.   Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza 

3.   Pan Krzysztof Pietrzyński –  Sekretarz 

4.   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik 

5.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 

6.   Pan Henryk Krześniak – Radny Powiatu Oleskiego,  

7.   Sołtysi - 13 osób / wg listy obecności/ 

 

Proponowany porządek obrad:   

 

  1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2.  Ustalenie porządku obrad. 

  3.  Przyjęcie protokołu  z  XXXIV 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 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

 10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek spółce DUON Praszka S.A. 

 11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień  

      w Praszce na 2014 rok. 

 12.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego 

      oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2014 rok. 
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 13.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla  

      publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd  

      organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej  

      dotacji. 

 14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości  

      gruntowej położonej w Praszce przy ul. Piłsudskiego. 

 15.  Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce informacji dotyczącej  

      analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Praszce. 

 16.  Przedstawienie przez Burmistrza Praszki  informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych  

      za 2012 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych 

      Burmistrzowi Praszki. 

 17.  Zapytania i wolne wnioski.  

 18.  Sprawy różne. 

 19.  Zakończenie obrad. 

         

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych 

radnych na XXXV/2013 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 14 radnych, nieobecnych 

usprawiedliwionych 1 radny,  zatem obrady są prawomocne. 

            Powitał również gości zaproszonych: Pana Kryspina Nowaka – Radnego Sejmiku 

Województwa Opolskiego, Pana Henryka Krześniaka – Radnego Powiatu Oleskiego, sołtysów oraz 

Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego w Praszce.  

 

Ad 2. 

             Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad, 

który otrzymali wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o sesji. Poinformował, że na dzisiejszą 

sesję Burmistrz wniósł dodatkowy projekt uchwały do rozpatrzenia i proponuje wprowadzenie go do 

porządku obrad po bloku uchwał jako punkt: 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność 

     Gminy Praszka. 

     Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach 3 komisji stałych Rady. 
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        Przewodniczący obrad zapytał Radnych, czy mają inne propozycje i uwagi do porządku obrad  

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

wniosek komisji o wprowadzenie do porządku obrad punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie obniżenia 

ceny skupu żyta do kwoty 66,00 zł/dt stanowiącą podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2014 rok. 

       Radca prawny wyjaśniła, że przed podjęciem takiej uchwały jest wymagana opinia Izby Rolni- 

czej w Opolu. Dzisiaj można rozpatrzyć sprawę obniżenia ceny żyta jako wniosek komisji, a na 

następnej sesji podjąć uchwałę w tej sprawie. 

       Przewodniczący obrad poprosił Radnych o przegłosowanie wniosku Komisji Rolnictwa o 

wprowadzenie do porządku obrad punktu w sprawie rozpatrzenia sprawy obniżenia ceny skupu żyta do 

ustalenia podatku rolnego na 2014 rok. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie / 14 za/. 

        Przewodniczący obrad stwierdził, że wobec tego należy wnieść do porządku obrad kolejny 

punkt 16. Rozpatrzenie wniosku o obniżenie ceny skupu żyta do ustalenia podatku rolnego na 2014 rok. 

Następne punkty porządku obrad otrzymają kolejne numery począwszy od nr 17. 

Innych uwag i propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przegłosowanie  

porządku obrad z proponowanymi zmianami. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie przyjęli porządek obrad ze zmianami. 

 

Porządek obrad:   

  1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2.  Ustalenie porządku obrad. 

  3.  Przyjęcie protokołu  z  XXXIV 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 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

 10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek spółce DUON Praszka S.A. 
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 11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień  

      w Praszce na 2014 rok. 

 12.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego 

      oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2014 rok. 

 13.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla  

      publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd  

      organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej  

      dotacji. 

 14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości  

      gruntowej położonej w Praszce przy ul. Piłsudskiego. 

 15.  podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność 

      Gminy Praszka. 

 16.  Rozpatrzenie wniosku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia podatku rolnego na 2014  

      rok. 

 17.  Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce informacji dotyczącej  

      analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Praszce. 

 18.  Przedstawienie przez Burmistrza Praszki  informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych  

      za 2012 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych 

      Burmistrzowi Praszki. 

 19.  Zapytania i wolne wnioski.  

 20.  Sprawy różne. 

 21.  Zakończenie obrad. 

        

 

Ad.  3 

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

XXXIV/2013 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 02 października 2013 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 XXXIV/2013 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 02 października 2013 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: 
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         - Pan Marek Śliwka 

         - Pan Grzegorz Jabłoński 

         - Pan Janusz Dolik 

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

głosowania.  

           Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że większością głosów /11za, 3 

wstrzymało się od głosu/ powołana została Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:  

         - Pan Marek Śliwka - Przewodniczący 

         - Pan Grzegorz Jabłoński 

         - Pan Janusz Dolik 

 

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 

3 października 2013 r. do 19 listopada 2013 r. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

         Pan Bogusław Łazik  podziękował Burmistrzowi za informację i zapytał na jakim etapie są inwestycje 

drogowe w ul. Mickiewicza i Senatorskiej, czy nie ma zagrożenia terminów wykonania tych zadań. 

         Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że  w tym miesiącu zostaną ukończone te inwestycje i nie ma 

zagrożenia terminów. 

         Następnie Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad udzielił głosu Panu Kryspinowi Nowakowi – 

Radnemu Sejmiku Województwa Opolskiego i zasugerował Radnym , by wykorzystali obecność Radnego 

Wojewódzkiego i pytali o sprawy, które są istotne dla województwa oraz dla naszej gminy. 

         Pan Kryspin Nowak podziękował za zaproszenie na dzisiejszą sesję, bo minęły 3 lata i dopiero teraz 

mógł przybyć.  Przedstawił się, że jest radnym sejmiku województwa opolskiego, reprezentującym  powiaty: 

oleski, namysłowski, kluczborski. Stara się być na sesjach rad gmin, jeśli jest zapraszany, ale najczęściej bywa na 

sesjach rad powiatów. Ogólnie przedstawił zadania sejmiku oraz komisji oraz poinformował o aktualnych 

możliwościach  współfinansowania zadań samorządów województwa opolskiego . Aktualnie samorządy mogą 

korzystać z trzech funduszy unijnych: 

1/  Regionalny Program Operacyjny/RPO/,  z którego samorządy  najczęściej korzystają i wykorzystują w pełni 

przyznane dotacje, 
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2/ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW – mogą korzystać z tych środków wsie i z Gminy Praszka 

korzysta Sołectwo Strojec. W ramach tego programu są realizowane duże i małe projekty koordynowane przez 

LGD Górna Prosna. Program jest pilotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i przy tym programie jest dość 

skomplikowana procedura rozliczeniowa. Wnioskowano na Sejmiku o uproszczenie tej procedury, bo to zabija 

inicjatywę społeczną. 

3/ Kapitał Ludzki –  z którego korzystają szkoły, gdyż z tego programu można wyposażać pracownie, podnosić 

kwalifikacje oraz  prowadzić wiele zajęć dodatkowych dla uczniów. Ten program kończy się w roku 2013, ale 

od 2014 roku będą nowe środki unijne i są większe dla Polski. Są to duże pieniądze, ale Unia decyduje na co je 

można wydać. Większość tych środków ma iść na innowacje. Mamy w województwie trzy uczelnie, które mogą z 

tych środków skorzysta c, ale część chcemy przeznaczyć na infrastrukturę. Czy takie przesunięcie będzie 

możliwe, trudno na dzień dzisiejszy stwierdzić.  W sejmiku są dwie sztandarowe sprawy do załatwienia: 

1/ poprawa sytuacji demograficznej województwa opolskiego poprzez przygotowanie specjalnego programu, w 

którym uczestniczyć będą powiaty i gminy województwa opolskiego,    

2/ poprawa sytuacji na rynku pracy,  by mieszkańcy opolskiego nie musieli wyjeżdżać do pracy za granicę. 

  Jako Radnemu z tego tereny szczególnie leży na sercu poprawa infrastruktury. Są na naszym terenie trzy drogi 

wojewódzkie i są to najgorsze drogi w całym województwie opolskim. Sytuacja jest taka, że w tym roku będą 

jeszcze zrobione dwa odcinki dróg 5km i 15 km.  Do tej pory Urząd Marszałkowski pomagał gminom w 

realizacji zadań takich jak budowa boisk ORLIK. Ten program był najlepszym programem rządowym, gdyż 

boiska te spełniają swoją rolę. W ostatnim czasie  marszałek Sebesta zrezygnował z pełnienia funkcji i na jego 

miejsce powołano Andrzeja Bułę z Kluczborka. Jest to osoba z naszego terenu i może to dobrze rokuje dla 

samorządów i gmin powiatów oleskiego, kluczborskiego i namysłowskiego. 

     Pan Kryspin Nowak poinformował również , że z inicjatywy Komisji Sportu, której jest członkiem są 

organizowane  I Mistrzostwa Województwa Opolskiego w tenisie stołowym, które odbędą się w Gorzowie Śl. 14 

grudnia. Zaprosił do turnieju radnych, burmistrza i zastępcę burmistrza. 

     Pan Bogusław Łazik -  Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Panu Kryspinowi Nowakowi za 

informację i zapytał Radnych, czy mają pytania do Pana Nowaka. 

     Pan Zbigniew Pieniek zapytał, czy obwodnica Praszki jest ujęta w strategii województwa opolskiego. 

     Burmistrz wyjaśnił, że obwodnica będzie w strategii krajowej nie wojewódzkiej.    

     Pan Kryspin Nowak wyjaśnił, że przy kryzysie gospodarczym trzeba zrezygnować z drogich inwestycji i tu 

podał  przykład pałacu w Mosznej i całego terenu , na co potrzebne byłoby 80 mln zł/ sam pałac 40 mln zł/. Były 

propozycje, by tę inwestycję zdjąć i przeznaczyć te środki na inny cel. Zdecydowano, by środki przenieść do 

nadwyżki budżetowej, ale nie było możliwości prawnych. Co do obwodnicy to ostatecznie jest ustalona lista do 

2020 roku i będzie realizowanych w kraju 12 obwodnic, w tym obwodnica Nysy. Nie ma obwodnicy 
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Kedzierzyna- Koźla i Niemodlina. Nie wiadomo też co będzie z elektrownią Opole, a jest to kluczowa 

inwestycja. 

 

Ad 6.   

       Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji  dot.  projektu uchwały w 

sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Wszystkie komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały. 

        Pan Marek Śliwka - Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 296/XXXV/2013  w sprawie  

zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  7.          

        Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji  dot.  projektu uchwały w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok. 

Wszystkie komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały. 

        Pan Marek Śliwka - Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 297/XXXV/2013  w sprawie  

zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 8 

       Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji  dot.  projektu uchwały  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Wszystkie komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały. 

        Pan Marek Śliwka - Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały.         
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        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 298/XXXV/2013  w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 9.   

        Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji  dot.  projektu uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Wszystkie komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały. 

        Pan Marek Śliwka - Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 299/XXXV/2013  w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad 10.   

        Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji  dot.  projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na umorzenie odsetek spółce DUON Praszka S.A. 

Komisje: Budżetowo-Finansowa, Rewizyjna i Rozwoju Gospodarczego Gminy jednogłośnie 

zaakceptowały projekt uchwały. Natomiast komisje ds.: Oświaty, Kultury, Sporu, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały. 

        Pan Marek Śliwka - Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych i Rada Miejska w Praszce większością głosów/ 11 za i 3 wstrzymujących/ podjęła uchwałę nr 

300/XXXV/2013  w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek spółce DUON Praszka S.A. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 11.   

        Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji  dot.  projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2014 rok. 
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Wszystkie komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały. 

        Pan Marek Śliwka - Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 301/XXXV/2013  w sprawie 

uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2014 rok. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 12.   

          Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji  dot.  projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz innymi podmiotami 

uprawnionymi na 2014 rok. 

Wszystkie komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały. 

        Pan Marek Śliwka - Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 302/XXXV/2013  w sprawie 

uchwalenia programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz innymi podmiotami 

uprawnionymi na 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 13.   

          Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji  dot.  projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia 

kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. 

Wszystkie komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały. 

        Pan Marek Śliwka - Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 303/XXXV/2013 zmieniającą 
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uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i 

placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ oraz trybu i zakresu 

przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

Ad 14.  

        Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji  dot.  projektu uchwały wyrażenia zgody  

na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Praszce przy ul. Piłsudskiego. 

Wszystkie komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały. 

        Pan Marek Śliwka - Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 304/XXXV/2013 wyrażenia zgody na 

przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Praszce przy ul. Piłsudskiego. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 15.   

      Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustanowienia przesyłu na 

nieruchomościach stanowiących własność Gminy Praszka był omawiany na posiedzeniach trzech komisji, 

ale pozostali Radni tez zapoznali się już z tym tematem. 

Opinie trzech komisji – jednogłośnie pozytywne.   

        Pan Marek Śliwka - Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 305/XXXV/2013 w sprawie 

ustanowienia przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Praszka. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad 16.   

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

wniosek o obniżenie ceny skupu żyta do  kwoty 66,00 zł/dt do ustalenia podatku rolnego na 2014       
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rok. W ubiegłym roku była obniżona cena żyta do 64,00 zł/dt, w tym roku według GUS jest to cena 69,29 

zł/dt.  Komisja proponuje obniżyć cenę żyta do kwoty 66,00 zł /dt, co stanowi 5% obniżkę. Do tej pory 

nigdy nie było ustalonej maksymalnej ceny do obliczenia podatku rolnego. 

       Pan Bogusław Łazik stwierdził, że obniżenie ceny żyta będzie miało wpływ na przyszłoroczny 

budżet, będzie to ok. 30.000 zł  mniej w dochodach gminy. Zapytał Radnych- Kto jest za propozycją 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, by obniżyć cenę żyta do kwoty 66,00/dt ? 

Przeprowadzono głosowanie. Radni większością głosów: 13 za i 1 wstrzymującym przyjęli wniosek o 

obniżenie ceny żyta do kwoty 66,00 zł/dt  do ustalenia podatku rolnego na 2014 rok. 

       

      Przewodniczący obrad zarządził 15 minutową przerwę. 

 

Ad 17.   

        Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń 

majątkowych za 2012 rok złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Praszce. Informacja stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad 18.   

      Burmistrz Praszki  przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok 

złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych Burmistrzowi Praszki. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 19.   

       Pan Zbigniew Pieniek poruszył sprawę wniosku ZNP O/Praszka dot. podwyżek wynagrodzeń dla 

pracowników  obsługi i administracji w placówkach oświatowych oraz zwiększenia wielkości etatów dla 

tych pracowników. Jak ten wniosek będzie załatwiony. 

       Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, że w projekcie budżetu na 2014 rok 

jest zaplanowana podwyżka dla pracowników oświaty i pozostałych jednostek gminnych w kwocie 300 zł 

na osobę. Co do wielkości etatów to były ograniczenia co do ilości dzieci. Teraz się zmieniła ilość dzieci, 

po likwidacji szkoły w Ganie i wchodzą też sześciolatki i tę sprawę uzgodni z Panią Wiceburmistrz, 

oczywiście w ramach budżetu. 
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       Pan Bogusław Łazik zapytał, czy to dotyczy wszystkich pracowników wszystkich placówek 

oświaty i jednostek gminnych. 

        Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że podwyżka w kwocie 300 zł dla pracownika dotyczy 

placówek oświaty i jednostek gminnych, w Urzędzie Miejskim zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń w 

wysokości 3%. 

        Pan Zbigniew Brodny – Sołtys wsi Lachowskie zapytał Burmistrza, czy w tym roku będzie 

zrobiona dokumentacja na wodociąg w Markach, a w przyszłym roku  będzie wykonany. 

        Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że część rzeczy zostało zrobione, ale nie wszystko. Ma 

nadzieje, że będzie ok. 1 mln zł nadwyżki / nie dostaliśmy jeszcze wszystkich pieniędzy z rozliczenia 

kanalizacji w Wygiełdowie/  i będzie można zrobić m.in. wodociąg w Markach. Dokumentacja 

techniczna już jest zrobiona i jest realne wykonanie tych inwestycji, na które zabrakło środków w tym 

roku. 

       Pan Bogusław Łazik stwierdził, że najpierw Radni zapoznają się z projektem budżetu, który 

otrzymali na dzisiejszej sesji, a później sołtysi ze swoimi Radnymi ustalą ewentualne wnioski do budżetu. 

      Pan Henryk Jachymski – Sołtys wsi Gana poruszył sprawę odpłatności za oświetlenie sali 

gimnastycznej, która jest udostępniana przez Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy  

mieszkańcom Gany. 

      Burmistrz odpowiedział, że są ustalone stawki za korzystanie z sal gimnastycznych i rozpatrzymy 

tę sprawę.  

 

Ad  20.   

      Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, że wystosował pismo do Ministra 

Transportu dot. budowy obwodnicy Praszki. Pismo w tej sprawie wystosowało też Towarzystwo 

Przyjaciół Praszki, które już otrzymało odpowiedź. Odczytał  odpowiedź Ministerstwa Transportu/ 

pismo stanowi załącznik do protokołu/, w którym Minister informuje, ze w ogłoszonym programie 

krajowym budowy obwodnic nie ma ujętej obwodnicy Praszki. Nasi parlamentarzyści Pan Senator 

Aleksander Świeykowski i Pan Poseł Leszek Korzeniowski poinformowali, że pracują nad tym i po 

przetargach, jeśli będą oszczędności będą starali się pozyskać środki na budowę obwodnicy w Praszce, 

jeśli będzie projekt techniczny. 

       Pan Bogusław Łazik stwierdził, że te decyzje zapadają na szczeblu centralnym i tu tylko nasi 

parlamentarzyści mogą pomóc. 
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       Przewodniczący Rady  przedstawił pisma, które  wpłynęły do biura Rady Miejskiej w okresie 

miedzy sesjami; 

1/ pismo Ks. Stanisława Gasińskiego dot. przekazania działki pod kaplicę w Wygiełdowie.  Burmistrz 

poinformował, że o tym ma zadecydować zebranie wiejskie i wówczas podejmie decyzje w tej sprawie. 

Sprawa jest w toku. 

2/ pismo mieszkańców ulicy Kołłątaja w Praszce odnośnie  zakazu parkowania pojazdów Firmy 

MARTEX.  Pismo zostało skierowane do Burmistrza i do wiadomości Rady. 

    Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady  poinformował, ze dzisiaj Radni otrzymali projekt 

budżetu Gminy Praszka na 2014 rok. Zaproponował termin następnej sesji, na której będzie rozpatrywany 

projekt budżetu Gminy Praszka na 2014 rok na dzień 12 grudnia 2013 roku. Poprosił też 

przewodniczących komisji stałych o ustalenie terminów posiedzeń w sprawie rozpatrzenia projektu 

budżetu na przyszły rok. Zgodnie z procedurą prac nad budżetem komisje powinny odbyć się już w 

przyszłym tygodniu. Wnioski komisji powinny zostać przekazane ko misji budżetowo-finansowej, a 

następnie Burmistrzowi w celu ustosunkowania się do wniosków. 

Przewodniczący komisji stałych wraz z członkami ustalili terminy posiedzeń komisji w celu rozpatrzenia 

projektu budżetu na 2014 rok. 

 

Ad 21. 

         Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  - Pan  Bogusław Łazik po  wyczerpaniu  

porządku obrad wypowiedział formułę „ zamykam XXXV/2013 sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  

Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

         Protokołowała:                                            Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

 

            Anna Koziołek                                               mgr Bogusław Łazik 

 

 

 


