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PROTOKÓŁ  Nr  XXXIX/2014 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu 27 marca 2014 roku  w godz. 10
00  

- 12
30 

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 - usprawiedliwiony 

 

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 - 10 osób / wg listy obecności/ 

8.   Media: 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.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

  7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2014 rok. 

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Praszka na rok  

       2015  środków stanowiących fundusz sołecki. 

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka  

       na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021” wraz z jego prognozą oddziaływania  

       na środowisko. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

       zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2014. 

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

       gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Przedmość – Kozieł - Aleksandrów 

       i na poszerzenie rowu melioracyjnego stanowiącego własność Gminy Praszka. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie  
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       bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 2 obrębu Praszka jako 

       działka nr 143/4 o powierzchni 0,0169 ha. 

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

       gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Bocznej w Praszce. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce. 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Praszki. 

   16.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi. 

   17.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy  

          z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  

          publicznego za rok 2013. 

   18.  Zapytania i wolne wnioski.  

19.  Sprawy różne. 

20.  Zakończenie obrad. 

         

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych radnych 

na XXXIX/2014 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 14 radnych / Nieobecny 1 radny 

– Pan Grzegorz Kowalczyk/ zatem obrady są prawomocne. 

        Powitał  zaproszonych gości, sołtysów oraz Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego w 

Praszce oraz przedstawicieli mediów.   

 

Ad 2. 

       Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad, który 

otrzymali wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o sesji. Poinformował, że jest zmiana 

projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego i w punkcie 8 porządku obrad należy wykreślić 

słowa „ na rok 2015”. Zapytał Radnych, czy mają inne propozycje i uwagi do 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. 
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  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 2014 rok. 

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Praszka środków 

       stanowiących fundusz sołecki. 

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka  

       na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021” wraz z jego prognozą oddziaływania  

       na środowisko. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

       zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2014. 

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

       gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Przedmość – Kozieł - Aleksandrów 

       i na poszerzenie rowu melioracyjnego stanowiącego własność Gminy Praszka. 

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

       bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 2 obrębu Praszka jako 

       działka nr 143/4 o powierzchni 0,0169 ha. 

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

       gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Bocznej w Praszce. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce. 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Praszki. 

   16.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi. 

   17.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy  

          z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  

          publicznego za rok 2013. 

   18.  Zapytania i wolne wnioski.  

19.  Sprawy różne. 

20.  Zakończenie obrad. 

         

Ad.  3 

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

XXXVIII/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2014 r. wyłożony  był do wglądu w 

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

Nie wniesiono uwag do protokołu.   

Przeprowadzono głosowanie.  

      Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokół XXXVIII/2014 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2014 r. został jednogłośnie przyjęty przez Radę Miejską w 

Praszce. 
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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 Henryk Żyta 

         - Pan Andrzej Rychter 

         - 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 jednogłośnie powołana została 

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:  

         - Pan Henryk Żyta - Przewodniczący 

         - Pan Andrzej Rychter 

         - Pan Janusz Dolik 

 

Ad 5.      

       Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności za okres 

między sesjami tj. od. 5 lutego 2014 r. do 26 marca 2014 r. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

       Pan Zbigniew Pieniek zapytał Burmistrza , ponieważ nie było informacji na posiedzeniu Komisji 

Oświaty o funduszu norweskim i o gimnazjum w Wierzbiu, dlaczego nasz wniosek został odrzucony. 

     Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że wniosek dot. dofinansowania 

termomodernizacji budynków w ramach funduszu norweskiego został odrzucony ponieważ nie 

spełniony był współczynnik przenikliwości ciepła tzn. nie było w analizie ujętej wymiany okien i w 

jednym przypadku podłogi. Odnośnie utworzenia gimnazjum w Wierzbiu informacja była przekazana 

na komisjach ds. rozwoju gospodarczego i ds. rolnictwa. Zostało wykazanych 15 osób do oddziału 

pierwszego. 

      Pan Kordian Poniatowski zapytał, czy nic nie można było zrobić skoro tylko jeden element nie 

został spełniony. 

      Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że  mogliśmy zmienić wniosek, ale to byłoby bez sensu 

ponieważ rok temu były wymieniane okna. Przewidywaliśmy to i będziemy sukcesywnie 

przeprowadzać termomodernizację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, uzyskując zniżki i umorzenia i będzie to rozłożone na parę lat. W tym roku 

złożymy wniosek i najprawdopodobniej w następnym roku rozpoczniemy termomodernizację. Może 

będzie to trochę dłużej trwać, ale to zrobimy. Na początek będą termomodernizowane przedszkola i 

kolejno pozostałe placówki. 
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     Pan Józef Pilarski zapytał, czy można nadal ubiegać się o środki z funduszu norweskiego i 

jednocześnie z WFOŚ. Czy zostało to przeanalizowane, bo w funduszu norweskim jest do 80% 

umorzenia. Może należałoby powtórzyć wniosek za rok, bo to byłoby korzystniejsze dla budżetu 

gminy. Za rok można byłoby wymienić okna, a stare zbyć. 

        Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że faktycznie byłoby to korzystniejsze dla gminy, przy 

czym  w pierwszym okresie byłoby większe zaangażowanie środków budżetowych. 

       

Ad 6-7. 

      Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poinformował, że projekty uchwał w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej i w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2014 rok ściśle się ze sobą 

wiążą dlatego proponuje omówić je razem. Poprosił  komisje o opinie dot. obu projektów uchwał. 

Komisje zaakceptowały projekty uchwał. 

        Pan Henryk Żyta - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej.         

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 330/XXXIX/2014  w sprawie  

zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

        Następnie Pan Henryk Żyta - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2014 rok. 

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 331/XXXIX/2014  w sprawie  

zmiany budżetu Gminy Praszka na 2014 rok.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad   8.    

        Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Praszka środków   

stanowiących fundusz sołecki. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Henryk Żyta - 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 332/XXXIX/2014  w sprawie 

rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Praszka środków   stanowiących fundusz sołecki. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 9 

          Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 

2014-2017 z perspektywą do roku 2021” wraz z jego prognozą oddziaływania  na środowisko. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Henryk Żyta - 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 333/XXXIX/2014  w sprawie 

uchwalenia „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014-2017 z perspektywą do 

roku 2021” wraz z jego prognozą oddziaływania  na środowisko. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad 10.             

          Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące projektu uchwały w 

sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2014. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Henryk Żyta - 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 334/XXXIX/2014  w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Praszka na rok 2014. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

       Pan Bogusław Łazik wyraził opinię, by zainteresować szkoły tym programem. 

 

Ad 11.   

          Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości 

gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Przedmość – Kozieł – Aleksandrów i na 

poszerzenie rowu melioracyjnego stanowiącego własność Gminy Praszka. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Henryk Żyta - 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 335/XXXIX/2014  w sprawie 

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

poszerzenie drogi gminnej Przedmość – Kozieł – Aleksandrów i na poszerzenie rowu melioracyjnego 

stanowiącego własność Gminy Praszka. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 12.   

            Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące 

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

bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 2 obrębu Praszka jako       

działka nr 143/4 o powierzchni 0,0169 ha. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Henryk Żyta - 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 336/XXXIX/2014  w sprawie 

wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 

oznaczonej na arkuszu mapy 2 obrębu Praszka jako działka nr 143/4 o powierzchni 0,0169 ha. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 13.   

            Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości 

gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Bocznej w Praszce. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Henryk Żyta - 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 337/XXXIX/2014  w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na 

poszerzenie ulicy Bocznej w Praszce. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 14.   

         Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące projektu uchwały w 

sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Henryk Żyta - 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 338/XXXIX/2014  w sprawie 

udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad 15.   

          Przewodniczący obrad  poinformował, że Wojewoda Opolski przekazał do załatwienia Radzie 

Miejskiej w Praszce skargę złożoną przez Pana Stanisława Kokot. Skarga dotyczy nielegalnego 

parkingu przy ul. Kołłątaja w Praszce, gdzie parkują samochody Firmy MARTEX. Przypomniał, że już 

wcześniej wpłynęło pismo Pana Stanisława Kokot o  zlikwidowanie nielegalnego parkingu. Burmistrz 

wyjaśnił na posiedzeniach komisji stałych, że nie wydawał pozwolenia na parking na ul. Kołłątaja, a co 

do uciążliwości z związanych z parkowaniem samochodów takich jak hałas silników i głośne rozmowy,  

to jest to sprawa organów porządku publicznego. 

         Pan Bogusław Łazik poinformował, że projekt uchwały w sprawie skargi zawiera uzasadnienie , w 

którym uznaje się skargę za bezzasadną. Poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące projektu 

uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie i  uznały skargę za bezzasadną. 

        Pan Henryk Żyta - 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 339/XXXIX/2014  w sprawie skargi 

dotyczącej działalności Burmistrza Praszki. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  16.   

          Przewodniczący obrad  poinformował, że do Rady Miejskiej w Praszce wpłynęła skarga  Pani 

Bogumiły Salwińskiej na pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce. W związku z tym, że 

Rada nie ma kompetencji do rozpatrzenia skargi należy przekazać ją właściwemu do rozpatrzenia 

podmiotowi, w tym wypadku Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce. 
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Poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie przekazania skargi. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie . 

        Pan Henryk Żyta - 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 340/XXXIX/2014  w sprawie 

przekazania skargi. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  17.   

          Przewodniczący obrad  poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące projektu uchwały w 

sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego za rok 2013. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie . 

        Pan Henryk Żyta - 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 341/XXXIX/2014  w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego za rok 2013. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

Przerwa w obradach – 15 minut 

 

 Ad 18.   

            Prezes OSP w Strojcu podziękował Radzie i Burmistrzowi za przyznanie środków dla OSP Strojec 

na zakup samochodu pożarniczego. 

           Pan Bogusław Łazik  wyraził  nadzieję , że za te pieniądze uda się kupić dobry samochód, tylko 

szkoda, że nie udało się pozyskać środków zewnętrznych. 

 

Ad 19.   

    Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił pisma, które 

wpłynęły do Rady Miejskiej w Praszce: 
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-  pismo Przewodniczącego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach dot. poparcia działań mających na 

celu zahamowanie wypływu środków finansowych w regionie do budżetu centralnego oraz 

zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego. 

Komisje przyjęły do wiadomości i nie zajęły stanowiska. 

       Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki  stwierdził, że gmina Praszka dostaje środki a nie 

oddaje, więc nie powinniśmy popierać tych działań. 

- pismo Związku Gmin Śląska Opolskiego o poparcie apelu o niedopuszczenie do wprowadzenia 

polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego. 

    Przewodniczący Rady zapytał o opinię w tej sprawie Radcy prawnego. 

    Pani Wiesława Borowiec stwierdziła, że ponieważ w ustawie nie ma mowy o progu frekwencyjnym 

należy poprzeć działania Związku Gmin Śląska Opolskiego i Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej.                                                                      

Pan Bogusław Łazik stwierdził, że na następną sesję przygotujemy projekt uchwały w tej sprawie. 

- pismo Towarzystwa Przyjaciół Praszki o zamontowanie na terenie miasta ogólnodostępnej tablicy do 

wywieszania klepsydr. Rada o trzymała pismo do wiadomości i sprawą zajmie się Burmistrz. Komisje 

pozytywnie odniosły się do tej sprawy, tylko pozostaje kwestia lokalizacji. 

    Pan Krzysztof Pietrzyński poinformował, że  Pani Pokorska - właścicielka kwiaciarni wyraziła 

zgodę na umieszczenie tablicy informacyjnej przy kwiaciarni róg ul. Mickiewicza i Słowackiego. 

Radni przychylili się do tej propozycji. 

- pismo Państwa Dytman dot. pogryzienia dziecka przez psa, w którym jest mowa, że pies nie był 

bezdomny, był z właścicielem. Gmina nie może tu nic zrobić , to jest sprawa pomiędzy 

poszkodowanymi a właścicielem psa . Sprawę należy kierować na policję lub do straży miejskiej. 

- pismo PSP Olesno dot. dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego . Komisje nie zajęły 

jednoznacznego stanowiska . Sprawa będzie rozpatrywana, gdy będą wolne środki budżetowe. 

- pisma klubów sportowych: MOTOR Praszka, LKS Przedmość o dodatkowe środki na działalność 

klubów. 

 Pan Bogusław Łazik przypomniał, że MOTOR Praszka złożył pismo, w którym wyraża 

niezadowolenie z podziału środków na kluby sportowe. Sprawą dodatkowo zajęła się Komisja ds. 

oświaty, kultury, sporu, zdrowia i pomocy społecznej, która zaprosiła na posiedzenie przedstawiciela 

MOTOR Praszka. 

     Pan Zbigniew Pieniek – Przewodniczący komisji poinformował, że na posiedzenia komisji zaprosił 

również Pana Jarosława Knagę z MGOKiS w Praszce oraz Panią Danutę Janikowską – Zastępcę 

Burmistrza. Z wyjaśnień udzielonych komisji wynika, że nie ma współpracy między MOTOR-em a 

MGOKiS- em. Tu wniosek komisji by ta współpraca była lepsza.  MOTOR Praszka nie przyjmuje 

żadnych wyjaśnień, uważa że dostali za mało środków, a co do rozliczeń i sprawozdań zostały 
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dokonane. Ponadto pojawiła się sprawa nie zapłacenia faktury w kwocie 4.000 zł, która została 

wystawiona przed datą zawarcia umowy. 

    Pani Małgorzata Zawis wyjaśniła, że dotacje zostały rozliczone przez MOTOR prawidłowo, tylko 

data wystawienia faktury nie zgadza się z datą zawarcia umowy z Gminą. 

      Pan Bogusław Łazik stwierdził, że sprawa dotacji dla klubu MOTOR została szczegółowo 

wyjaśniona na posiedzeniu komisji oświaty. Tu należy jeszcze przypomnieć, że klub MOTOR 

otrzymuje  jeszcze  środki z gminy na ogrzewanie i energię elektryczną. 

  - pismo Klubu Sportowego Basket o wynajęcie  sali gimnastycznej w gimnazjum. Sprawa została już 

załatwiona przez Burmistrza. 

- pismo LKS Przedmość o przyznanie środków na dokończenie budowy szatni na boisku sportowym. 

Komisje zapoznały się z pismem. 

- pismo Pana Krzysztofa Wilk ze Strojca o utwardzenie drogi ul. Stawowej w Strojcu. Burmistrz 

wyjaśnił, że trwają rozmowy z mieszkańcami o odwodnienie tej drogi i będzie to realizowane. 

- pismo OSP Praszka o przekazanie środków ze sprzedaży samochodu pożarniczego.  

   Przewodniczący  Rady poinformował, że nie można tych środków przekazać  OSP, chyba że będzie  

wskazane konkretne zadanie lub cel. Na razie środki te pozostaną w rezerwie budżetowej. 

- pismo z Publicznego Gimnazjum o dofinansowanie przeglądu teatrów szkolnych. Komisje 

przychyliły się,  by dofinansować tę inicjatywę. 

     Burmistrz poinformował, że ze środków na promocję gminy zakupimy nagrody, książki na kwotę 

ok. 300-400 zł. 

 - pismo OSP Przedmość o dofinansowanie w kwocie 15.000 zł funkcjonowania orkiestry, w tym na 

zakup instrumentów muzycznych - 6.000 i zwiększenie wynagrodzenia kapelmistrza – 2000 zł, a także 

dofinansowanie przeglądu orkiestr dętych z okazji 100 - lecia powstania orkiestry dętej w 

Przedmościu. Komisje popierają prośbę OSP Przedmość. 

 - pismo dot. szkolenia organizowanego przez urząd skarbowy nt. jak organizować festyn wiejski. 

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się w sekretariacie Urzędu Miejskiego. 

   Pan Andrzej Wicher – Sołtys wsi Brzeziny poruszył problem koszy przy przystankach wiejskich 

oraz zapytał o remont drogi  Strojec-Rosochy. 

    Pani Anna Kaczmarek poprosiła o udzielenie szerszej informacji społeczeństwu o terminach 

korzystania z ORLIKA, gdyż zdarza się, że po godz. 14-tej przychodzi na tę samą godzinę kilka grup  

i dochodzi do konfliktów. 

     Pan Zbigniew Pieniek  poinformował, ze Komisja ds. Oświaty chciałaby zapoznać się bliżej z 

działalnością szkoły w Wierzbiu. 
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     Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki stwierdził, że jest taka możliwość po uprzednim 

odpowiednio wcześniejszym zwróceniu się z prośbą do dyrektora szkoły. 

    Pan Bogusław Łazik  - Przewodniczący Rady poprosił o wytypowanie trzech Radnych do Kapituły 

przyznającej nagrody Burmistrza- Koziołki Praszkowskie. Wytypowano następujących Radnych w 

skład Kapituły: Pana Józefa Pilarskiego, Pana Zbigniewa Pieńka, Pana Jana Jarząba. 

     Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz poinformował, że od jutra będzie zamieszczona informacja o 

trybie zgłaszania wniosków. Zaapelował do sołtysów o zgłaszanie  kandydatów do tej nagrody. 

     Pan Bogusław Łazik poinformował, że na sesji uroczystej w maju będą przyznawane nagrody – 

Praszkowski Koziołek oraz będzie przyznane wyróżnienie dla Pana Bogdana Pszenicy.   

Przypomniał też Radnych o składaniu oświadczeń majątkowych za ubiegły rok do końca kwietnia 

br.  Zapytał  również, czy będziemy zmieniać uchwały dot. gospodarki odpadami komunalnymi. 

      Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki stwierdził, że przed przetargiem nie powinniśmy 

nic zmieniać. Uważa, że nawet jeśli firmy przystępujące do przetargu podniosą cenę o 50 % to 

będzie możliwe utrzymanie dotychczasowych stawek. Jeśli zostaną środki na koniec maja-czerwca 

to przeznaczymy je na likwidację dzikich wysypisk. Może być problem, że nam braknie pieniędzy to 

będziemy je ściągać i ograniczymy wydatki dla GOSKOM, to uzyskamy ok. 10% oszczędności. 

Jeżeli uda się utrzymać stawki opłaty za śmieci, to Spółdzielnia Mieszkaniowa  jako całość płaciłaby 

o ok. 1500 zł więcej od osoby, a trudniej byłoby ściągnąć te pieniądze. Uważa, że do przetargu lepiej 

nic nie robić ze stawkami, bo ten system jest dobry. Przetarg będzie w przyszłym tygodniu i na 

początku maja będzie rozstrzygnięty. Jeśli uda się utrzymać stawki to będzie dobrze i nie ma sensu 

zmieniać. Ludzie nie będą musieli składać ponownych deklaracji. To jest i kłopotliwe i kosztowne. 

        Pan Bogusław Łazik zapytał, czy byłaby możliwość  zwiększenia pojemności koszy w 

przetargu, bo są odbierane tylko raz w miesiącu. 

         Burmistrz  odpowiedział, że trzeba byłoby rozeznać  sprawę, czy to dotyczy większej ilości 

odbiorców , czy pojedynczych przypadków. 

         Pan Jacek Owczarek również uważa, że należy uregulować te sprawy, by ludzie oddawali 

większą ilość śmieci. 

         Pan Janusz Dolik poruszył sprawę ogródków działkowych, nie mają tam śmieci przez cały rok. 

         Burmistrz odpowiedział, że w takim przypadku należy złożyć pismo o zwolnienie z opłat. 

         Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady stwierdził, że jeśli będą sprawy do załatwienia 

przez Radę, to w końcu kwietnia zwołamy sesję, a jeśli nie, to będzie na początku maja sesja 

uroczysta z okazji Dnia Praszki. 
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Ad. 21 

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

obrad wypowiedział formułę „ zamykam XXXIX/2014 sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  

Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

  

         Protokołowała:                                            Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

 

            Anna Koziołek                                               mgr Bogusław Łazik 

 

 


