
PROTOKÓŁ  Nr  XL/2014 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu 30 kwietnia 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 15 / lista obecności w załączeniu /. 

 

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 Leszek Krzyżanowski – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce 

7.   Sołtysi - 10 osób / wg listy obecności/ 

 

Proponowany porządek obrad:   

 

  1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2.  Ustalenie porządku obrad. 

  3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji . 

  4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  5.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.          

  6.  Przedstawienie informacji „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013”.   

  7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopłaty do 1 m
3
 odprowadzonych ścieków  

       dla grupy 1 odbiorców. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  stanowiska popierającego Apel Zarządu Związku Gmin 

       Śląska Opolskiego  o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego 

       referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Praszka jako Gminy Partnera do  

       porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenie 

       postepowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz 

       świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej. 

13.  Zapytania i wolne wnioski.  

14.  Sprawy różne. 



15.  Zakończenie obrad. 

 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1 

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

na XL/2014 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 15 radnych , zatem obrady są 

prawomocne. 

        Powitał  zaproszonych gości, 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. 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. 

  3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji . 

  4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  5.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.          

  6.  Przedstawienie informacji „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013”.   

  7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego . 

10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopłaty do 1 m
3
 odprowadzonych ścieków  

       dla grupy 1 odbiorców. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  stanowiska popierającego Apel Zarządu Związku Gmin 

       Śląska Opolskiego  o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego 

       referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego. 



12.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Praszka jako Gminy Partnera do  

       porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenie 

       postepowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz 

       świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej. 

13.  Zapytania i wolne wnioski.  

14.  Sprawy różne. 

15.  Zakończenie obrad. 

      

Ad.  3 

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

XXXIX/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 marca 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 XXXIX/2014 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 27 marca 2014 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 Janusz Dolik 

         - Pan Grzegorz Jabłoński 

         - Pan Marek Śliwka 

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 Janusz Dolik - Przewodniczący 

         - Pan Grzegorz Jabłoński 

         - Pan Marek Śliwka 

 

Ad 5.      

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

między sesjami tj. od. 28 marca 2014 r. do 29 kwietnia 2014 r. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu. 



         Przewodniczący obrad zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji. Pytań nie było. 

  

 Ad  6.   

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poinformował, że Radni otrzymali materiały dot. 

informacji „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013” do zapoznania się na płytach CD, gdyż 

jest to informacja dość obszerna. Poprosił Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o przybliżenie 

najistotniejszych spraw dot. zasobów pomocy społecznej  za 2013 rok. 

       Pan Leszek Krzyżanowski – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce poinformował, że 

informacja jest bilansem działań Ośrodka za poprzedni rok i zarazem programem na lata przyszłe. Jest 

to dokument mówiący o tym, jak wygląda pomoc społeczna. W niektórych obszarach pomoc 

społeczna się kurczy, a w innych rozszerza. Będzie jeszcze przedstawione Radzie sprawozdanie z 

działalności OPS w Praszce , gdzie będzie jeszcze więcej informacji odnośnie  realizacji zadań w 

zakresie pomocy społecznej. 

      Przewodniczący obrad podziękował Panu Leszkowi Krzyżanowskiemu za wypowiedź i stwierdził, 

że komisja branżowa szczegółowo rozpatrzy sprawozdanie z działalności OPS w Praszce. Zapytał 

Radnych, czy mają pytania lub uwagi do przedstawionej informacji. Pytań nie było. 

   

Ad 7-8 

        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. 

       Komisja ds. Gospodarczego Rozwoju Gminy Praszka zaakceptowała projekty obydwu uchwał  

z uwagą, by na sesji powrócić do tematu budowy parkingu przy hali sportowej. Komisja wyraża zgodę 

by ta inwestycja była realizowana, ale ma wątpliwości, czy w takim dużym rozmiarze /990.000 zł/. 

Zasadnym byłoby przeznaczyć część środków finansowych na modernizację wnętrza hali, a dokładniej 

boiska tj. położenie odpowiedniej nawierzchni parkietowej. 

Komisje: ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ds. Oświaty, Kultury Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz 

Rewizyjna  jednogłośnie zaakceptowały obydwa projekty uchwał .    

       Komisja Budżetowa  przedstawiła wniosek, by z kwoty przeznaczonej na parking przy hali 

sportowej  wygospodarować środki na wykonanie podłogi w hali, która jest dość mocno zniszczona 

ograniczając zakres robót przy wykonaniu parkingu. Jest to inwestycja rozłożona na dwa lata więc 

wymaga zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Po rozpatrzeniu kosztów budowy parkingu 

Komisja proponuje, by  pozostawić te środki  w rezerwie na czas wykonania analizy kosztów budowy 

parkingu i wnioskuje by wstrzymać zwiększenie wydatków w dziele 926 do następnej sesji. 



     Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że nie chciałby być postrzegany, że terroryzuje Radnych, bo 

Rada ma prawo zmieniać projekty uchwał  i przeznaczać środki na inne cele niż zaproponuje 

Burmistrz. Wyjaśnił, co go skłoniło do takiej propozycji. Inwestycja ta była sztandarowa  już od 2010 

roku. Był zrobiony projekt  i jeśli tego nie zrobimy teraz to nie zrobimy tego w ogóle. Tam jest dość 

duży teren pod asfalt, a asfalt jest tańszy od kostki. Daje to dość dużą kwotę, w granicach ok. 660 tys. 

zł w tym roku.  Uważa , że o halę też trzeba zadbać, ale nie jest to aż tak potrzebne. Na remont hali, na 

podłogę może być w przyszłym roku dofinansowanie. Następna sprawa przemawiająca, by zrobić 

parking jest to, że nieuregulowana jest tam sprawa własności gruntów i właściciel może zagrodzić ten 

teren i będziemy mieć problem z dojazdem. Im wcześniej to uregulujemy tym lepiej. Jeśli Rada 

zdecyduje, że nie robimy parkingu, tak będzie, ale uważa, że dobrze byłoby to zrobić na koniec 

kadencji. Jeżeli Rada chce mieć więcej czasu na analizę, to możemy zaczekać z decyzjami. Na parkiet 

w hali potrzebne byłoby ok. 400 tys. zł, bo to muszą być odpowiednie klepki. Teraz nie mamy innych 

środków. Może należałoby wycofać ten punkt z porządku obrad, zostawić tylko środki dla Gorzowa. 

Na razie nie jesteśmy przygotowani do tej inwestycji, a robienie tylko części tej inwestycji nie jest 

dobrym rozwiązaniem , bo to już tak zostanie. 

           Pan Bogusław Łazik  stwierdził, że nikt nie kwestionuje budowy parkingu, tylko tu nie ma 

dofinansowania i ta inwestycja jest po prostu za droga. 

          Pan Jarosław Tkaczyński uważa, że propozycja którą przedstawił jest wskazana do realizacji i 

Radni powinni  przegłosować projekt uchwały. 

          Pan Marek Śliwka zwrócił uwagę, że najpierw powinien być przegłosowany wniosek. 

          Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny wyjaśniła, że głosować można tylko całą uchwałę, a 

nie tylko część. 

          Pan Józef Pilarski zapytał, jak to technicznie by wyglądało, jeśli wniosek przejdzie. Trzeba 

byłoby zrobić projekt podłogi w hali, część środków w tym roku  przeznaczyć na podłoge, a część na 

parking. 

          Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że za te pieniądze, które zostaną zrobimy tylko 

odwodnienie, ale czy na przyszły rok Rada przeznaczy 600.000 zł na parking , to jest duża kwota. 

           Pan Bogusław Łazik  stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Finansowej 

zaproponowano, by zrobić kosztorys na podłogę i czy nie da się przeprojektować parkingu, bo być 

może jest za dużo środków przeznaczone na to. 

           Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że w projekcie nie da się nic zrobić. Na ten projekt 

kończy się pozwolenie budowlane. Nowy projekt znów wymagałby nowego pozwolenia  i kilku 

miesięcy. To by wyszło na listopad, a to będzie już za późno. 



           Pan Andrzej Rychter stwierdził, że widzimy jak wiele jest kontrowersji wokół  tego tematu, 

jeśli podejmiemy pochopną decyzję, może nie być właściwa. Uważa, że powinna być zrobiona 

podłoga na hali. 

          Pan Marek Śliwka  uważa podobnie jak Radny Rychter. Jest zasadność zrobienia parkingu, ale 

czy aż w tak dużym rozmiarze z drogami wokół hali na 70 miejsc parkingowych. Sercem hali jest jej 

wnętrze i zrobienie inwestycji w środku jest ważniejsze, tam jest centrum uprawiania sportu. Czas gra 

na naszą niekorzyść, bo kończą się pozwolenia, ale może postarać się na razie wykupić działki i 

zmniejszyć nakłady na parking. Priorytetem hali jest jej środek i wymaga  remontu. Potrzebny jest 

czas na podjęcie decyzji, by dobrze przeznaczyć środki budżetowe. 

       Pan Bogusław Łazik stwierdził, że na parking też czekamy ok. 20 lat, może zaczekajmy 3-4 

tygodnie i na następnej sesji podejmiemy decyzję. W tym przypadku należałoby wycofać projekt 

uchwały lub przegłosować. 

        Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że możemy poczekać 3-4 tygodnie z decyzją i 

zastanowić się.  

       Pan Janusz Dolik zaproponował, że jeśli parking kosztuje prawie 1 mln zł z odwodnieniem to 

może z tego 300.000 zł przeznaczyć na posadzkę. 

      Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że to jest i tak rozbite na dwa lata i część jest na przyszły rok. 

      Pan Zbigniew Pieniek zaproponował, że może zapisać te inwestycje razem. 

       Pan Kordian Poniatowski wyjaśnił, że tak się nie da, bo to są środki zapisane w dwóch różnych 

działach: inwestycyjne i remontowe. 

       Pan Bogusław Łazik stwierdził, że możemy dzisiaj przegłosować projekt uchwały lub podjąć 

decyzję na następnej sesji ok. 20 maja. Dokładnie przeanalizować projekt i zrobić wizję w terenie, a 

następnie podjąć decyzję. 

   

Przerwa – 15 minut - na przedyskutowanie tematu. 

 

       Pan Bogusław Łazik po przerwie zapytał Burmistrza co proponuje, jakie widzi rozwiązanie  tej 

sprawy. 

        Pan Jarosław Tkaczyński zaproponował przegłosowanie dzisiaj projektu uchwały w sprawie 

zmian w budżecie w takiej formie jak jest , a wstrzymamy się od robienia przetargu i poczekamy do 

następnej sesji na decyzję Radnych dot. środków na parking. 

        Pan Bogusław Łazik poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie kolejno projektów 

uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały w sprawie zmiany 

budżetu Gminy Praszka na 2014 rok, a następnie ich przegłosowanie. 



              Pan Janusz Dolik – Przewodniczący  Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 342/XL/2014  w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

         Następnie  Pan Janusz Dolik – Przewodniczący  Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2014 rok. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr  343/XL/2014  w sprawie zmiany 

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

 

Ad  9.    

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

projektu uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji . 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Janusz Dolik - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej  uchwały.         

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 344/XL/2014  w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad 11.   

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

projektu uchwały w sprawie przyjęcia  stanowiska popierającego Apel Zarządu Związku Gmin       

Śląska Opolskiego  o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego       

referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Janusz Dolik - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej  uchwały.         

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 345/XL/2014 w sprawie przyjęcia   

 



stanowiska popierającego Apel Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego  o niedopuszczenie do 

wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

   

Ad 10.         

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

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopłaty do 1 m
3
 odprowadzonych ścieków dla 

grupy 1 odbiorców. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Janusz Dolik - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej  uchwały.         

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 346/XL/2014 zmieniającą 

uchwałę w sprawie dopłaty do 1 m
3
 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

     

Ad 12.         

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

projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Praszka jako Gminy Partnera do porozumienia 

międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenie postępowań w 

przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie 

usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Janusz Dolik - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 347/XL/2014 w sprawie 

przystąpienia Gminy Praszka jako Gminy Partnera do porozumienia międzygminnego w sprawie 

wspólnego przygotowania i przeprowadzenie postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień 

publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

w ramach grupy zakupowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 13.  Zapytania i wolne wnioski -  Nie było. 

 

 

 



Ad 14.   

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wpłynęło kolejne 

pismo dotyczące zorganizowania spotkania w sprawie gospodarki cieplnej w Praszce. Pan Józef 

Smolnik i  członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej życzą sobie kolejnego spotkania w tej sprawie. 

Przypomniał, że 30 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie w tym temacie z udziałem Pana Smolnika i 

członków Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej / Zarządu i Rady 

Nadzorczej/,  Spółki DUON Praszka, Burmistrza Praszki  i Członków Komisji Budżetowo-

Finansowej Rady Miejskiej w Praszce. Rozwiązanie tego problemu tj. wysokich kosztów ogrzewania 

mieszkań w blokach nie leży w kompetencji Rady czy Burmistrza, a zarzuca się Radzie, że nie 

chcemy spotkania, że uchylamy się od tematu. Zapytał - czy Radni życzą sobie takiego spotkania?  

Poprzednie spotkanie zorganizował Burmistrz, teraz Pan Smolnik i członkowie Spółdzielni zwrócili 

się do Rady o zorganizowanie spotkania. Byłby to dalszy ciąg tej sprawy, są zarzuty i pomysły jak 

obniżyć o 30%  koszty  ogrzewania. Spotkanie może się odbyć z udziałem  przedstawicieli 

Spółdzielni Mieszkaniowej, DUON , Rady i Burmistrza. Zarzuca nam się, że nie chcemy słuchać 

ludzi.  Zapytał, czy Rada chce organizować takie spotkanie. 

        Pan Marek Śliwka- Przewodniczący Komisji Gospodarczego Rozwoju Gminy stwierdził, że na 

pierwszym spotkaniu byli przewodniczący wszystkich komisji stałych Rady. Były dwa wnioski i 

zostały przyjęte do realizacji. Spotkanie powinni  zorganizować inicjatorzy i radni jeśli będą 

zaproszeni to przyjdą na spotkanie. 

       Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji d/s Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

poinformował, że komisja również uważa, że organizatorem spotkania powinien być inicjator, a 

Radni jeśli będą zaproszeni to przyjdą na spotkanie. 

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

społecznej poinformował, że komisja jest za zorganizowaniem spotkania, bo prawdopodobnie są 

możliwości obniżenia cen ciepła , bo w innych miastach mają tańszy gaz. 

     Pan Józef Pilarski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że komisja jest za 

spotkaniem i sam też uważa, że to Rada powinna być organizatorem spotkania. 

     Pan Kordian Poniatowski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej poinformował, że 

komisja też jest za spotkaniem. 

      Pan Grzegorz Jabłoński uważa, że skoro  spotkaniem zainteresowani są członkowie spółdzielni to 

Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna zrobić spotkanie. Nie można robić tak, że ktokolwiek przyjdzie 

i będzie żądał zorganizowania spotkania. Członkowie Spółdzielni powinni się zwrócić do swojego 

Zarządu. 



        Pan Grzegorz Kowalczyk uważa, że problem jest poważny, bo są grupy osób, które domagają 

się obniżki kosztów ogrzewania, a Rada nic nie może w tej sprawie z robić.   Żeby nie wyglądało, że 

lekceważymy ten temat powinno być spotkanie . 

        Pan Bogusław Łazik stwierdził, że zdecydowana ilość członków Spółdzielni Mieszkaniowej nie 

wie, że Rada nie ma kompetencji w tej sprawie. To jest sprawa Spółdzielni Mieszkaniowej , która 

rozlicza ciepło i Spółki DUON – sprzedawcy gazu. Członkowie Spółdzielni nie mają rozeznania, że 

domagają się rzeczy na które nie mamy wpływu. Na poprzednim spotkaniu była obszerna dyskusja w 

tym temacie, a mimo to żądają kolejnych spotkań. 

        Pan Jarosław Tkaczyński zwrócił uwagę, że takie sprawy wypływają co 4 lata, w listopadzie te 

grupy się rozwiążą. Problem jest w sposobie podziału ciepła, a nie w cenach ciepła. Przy zmianie 

systemu grzewczego była mowa, że ceny ciepła wzrosną i to mówił Pan Smolnik, a teraz Pan 

Smolnik zarzuca nie tylko, że są wysokie ceny ciepła, ale teraz  jeszcze jest niezadowolony z 

gospodarki komunalnej. Według niego wszystko  w gminie jest źle prowadzone. Na poprzednim 

spotkaniu przedstawił wszystkie sprawy z zakresu gospodarki komunalnej na przestrzeni lat i 

poinformował o cenach ciepła w innych miastach. U nas te ceny są średnie, nie są za wysokie. Tu 

głównym czynnikiem wysokich stawek jest cena gazu. Co do urządzeń to wiadomo, że obecnie są już 

coraz nowsze technologie, ale czy znów mamy zainwestować 10 mln zł. Korespondencja e-mailowa 

pomiędzy Panem Smolnikiem i Panem Ratajskim krąży po całym mieście, to jest niepoważne. Sam 

też otrzymał od Pana Smolnika  wiele maili, w których zarzuca mu złą filozofię rządzenia gminą. Nie 

ma konkretnych propozycji, ma jakieś pomysły, ale nie wiadomo jakie, a wy je zrealizujcie jak pisze. 

Pan Smolnik podaje datę spotkania nie ustalając z nikim terminu. Uważa, że organizowanie 

spotkania, to jest tylko potwierdzenie, że jest problem, a problem jest z rozliczaniem ciepła przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową i niech Spółdzielnia Mieszkaniowa podejmie działania z podziałem 

ciepła oraz rozmowy z partnerem Spółką DUON . Jeśli chcą spotkania to niech je zorganizują i 

zapraszają kogo chcą. 

        Pan Bogusław Łazik stwierdził, że członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej chcą spotkania i 

udziału Rady jako mediatora w tej sprawie. Zapytał Radnych, czy Rada ma być organizatorem 

spotkania, czy Radni będą uczestniczyć w spotkaniach jako osoby zaproszone. 

Przeprowadzono głosowanie: 6 - za organizacją spotkania przez Radę, 4 przeciwnych i 5 wstrzymało 

się od głosu. 

        Pan Bogusław Łazik stwierdził, że organizatorem spotkania będzie Rada Miejska w Praszce. 

        Pan Bogusław Łazik przedstawił pisma, które wpłynęły  do biura Rady i które zostały 

przekazane do rozpatrzenia komisjom stałym: 



- pismo OSP Przedmość dot. dofinansowania Orkiestry Dętej w Przedmościu. Była przekazana do 

MGOKiS kwota 20 tys. zł  , czy w tej kwocie była przewidziana podwyżka dla orkiestry i na 

instruktora oraz na 100 lecie orkiestry. 

        Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że Dyrektor MGOKiS rozpatrzył te 

sprawy  i będą załatwione. 

- pismo klubów sportowych o dodatkowe środki. 

        Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził że kluby sportowe otrzymały już duże środki po ok. 20.000 

zł, ale ponieważ LZS Przedmość jest na finiszu budowy szatni, to będzie można z rezerwy 

przeznaczyć jeszcze ok. 15-20 tys. zł. Strojec ma wystarczająco środków. 

         Pan Bogusław Łazik stwierdził, że należy dotować dodatkowo te kluby które mają obiekty 

sportowe, bo budują albo remontują te obiekty i trzeba to docenić. 

- pismo – przyjęcie apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przygotowania i szybkiego 

wprowadzenia Krajowego Programu Ochrony Powietrza” – do wiadomości Rady. 

 - 3 pisma Niezależnego Porozumienia Mieszkańców bez podpisu. 

-  informacja o sposobie załatwienia skargi z OPS. 

-  Uchwała Gminy Lubrza w sprawie zahamowania wypływu środków z budżetu gminy do budżetu 

centralnego i poparcie tych działań, 

-    pismo Rady Rodziców ze Strojca o termomodernizację budynku szkoły i przedszkola. Są już 

plany tych inwestycji w szkołach. 

- kolejne pismo Państwa Dytman  dot. pogryzienia dziecka przez psa. Skierowane będzie pismo do 

Burmistrza i Straży Miejskiej o jak najczęstsze patrole w terenie. 

     Pan Bogusław Łazik poinformował, że 7 maja 2014 r. odbędzie się uroczysta sesja Rady z okazji 

Dnia Praszki oraz Obchodów 25 rocznicy śmierci Stefana Korbońskiego. Radni otrzymali już 

zaproszenia dot. obchodów, a dzisiaj program sesji, który pokrywa się z wcześniejszym 

zaproszeniem. Jest też punkt dot. wyróżnienia dla Pana Bogdana Pszenicy . 

    Pan Bogusław Łazik poinformował również, że w sierpniu br. organizowany jest wyjazd do miasta 

Partnerskiego – Mutterstadt. Jeśli ktoś z Radnych chce jechać, to musi to zgłosić do połowy maja. 

Następnie przekazał informację, że OSP Praszka planuje poświęcenie samochodu pożarniczego w 

dniu 17 maja br. w sobotę. Jeśli będą zaproszenia to Radni powinni wziąć udział w tych 

uroczystościach. 

   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik  poinformowała, że wypłata diet dla Radnych za udział w  

posiedzeniach komisji oraz sesji  nastąpi w piątym dniu roboczym po sesji Rady. 

 

 



Ad. 21 

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

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

wszystkim za aktywny udział w obradach. 

  

         Protokołowała:                                            Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

 

            Anna Koziołek                                               mgr Bogusław Łazik 

 

 

 
 

 

 

 

 


