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PROTOKÓŁ  Nr VIII/2015 
sesji Rady Miejskiej w Praszce 

odbytej w dniu 18 czerwca 2015 roku 

w godz. 10
00

 - 14
00

 

 

                                                                   Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik 

                                                                         - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

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

Nieobecny 1 radny -  Pan Sławomir Trawiński 

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

 

1.   Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 

2.   Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz 

3.   Pani Danuta Janikowska – Z-ca Burmistrza 

4.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 

5.   Sołtysi  14 osób/ wg listy obecności / 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1             

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział 

formułę „ Otwieram VIII sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  Przywitał obecnych radnych 

na VIII/2015 sesji Rady Miejskiej. Stwierdził, że obecnych jest 14 radnych, 1 radny – 

Sławomir Trawiński nieobecny usprawiedliwiony -   zatem obrady są prawomocne. 

            Powitał również gości zaproszonych, sołtysów, burmistrza i pracowników Urzędu 

Miejskiego. 

  

Ad 2. 

         Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad:  

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.    Ustalenie porządku obrad. 

3.    Przyjęcie protokołu z VI/2015 i VII/2015 sesji . 
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4.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5.    Informacja Burmistrza Praszki . 

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu 

       gminy za rok 2014.  

7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki za 2014 rok. 

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok. 

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

      / termomodernizacja budynków Gminy Praszka – budynki szkolne PSP nr 2 w Praszce i PSP  

      w Kowalach/. 

11  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji  

      /przebudowa odcinka ul. Listopadowej i ul. Styczniowej  oraz ul. Sienkiewicza, Prusa  

      i Warszawskiej w Praszce/. 

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

      / modernizacja ujęcia wody w Kowalach/. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

       i  zbiorowego odprowadzenia ścieków.  

15.  Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1 m
3
 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców. 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie  wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu  

      odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr 15/III/2014 Rady Miejskiej w Praszce  

      z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia limitu przebiegu kilometrów dla Burmistrza Praszki. 

17.   Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 15/III/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia  

        29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia limitu przebiegu kilometrów dla Burmistrza Praszki. 

18.   Podjęcie uchwały w sprawie członkostwa Gminy Praszka w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa 

        Działania „Górna Prosna”. 

19.   Zapytania i wolne wnioski 

  20.   Sprawy różne. 

  21.   Zakończenie obrad.  

 

 Przewodniczący obrad zapytał Radnych, czy mają uwagi lub inne propozycje dot. 

przedstawionego porządku obrad .         

Uwag i innych propozycji nie zgłoszono. 
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       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przyjęcie porządku 

obrad . 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad . 

 

Ad 3. 

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

VI/2015 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015r. oraz protokół  VII/2015 

nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 11 maja 2015 r. wyłożone były do 

wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszym posiedzeniem. Poprosił o zgłaszanie 

uwag do protokołów. Nie wniesiono uwag do protokołów.   

Przeprowadzono głosowanie.  

        Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokół z  VI/2015 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015r. oraz protokół  VII/2015 nadzwyczajnej sesji 

Rady Miejskiej w Praszce z dnia 11 maja 2015 r.   zostały  jednogłośnie przyjęte 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 Tadeusz Patyk 

         - Pan Grzegorz Jabłoński 

         - Pan Henryk Łowejko  

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 Jabłoński - Przewodniczący 

         - Pan Tadeusz Patyk 

         - Pan Henryk Łowejko  
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Ad 5.     

              Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, że w miesiącach maju i 

czerwcu br. odbyły się wybory sołtysów gminy Praszka. Podziękował wszystkim sołtysom za 

minioną kadencję, a szczególnie tym, którzy już nie będą pełnili funkcji sołtysów, bowiem w 

dwóch sołectwach nastąpiła zmiana sołtysów: w Brzezinach został wybrany na sołtysa Pan 

Artur Kuc , a w Lachowskim – Pan Bogusław Wydmuch. Pogratulował nowo wybranym 

sołtysom wyboru, a ustępującym sołtysom Panu Andrzejowi Wicher i Panu Zbigniewowi 

Brodnemu podziękował za sprawowanie funkcji sołtysów i wręczył drobne upominki .          

              Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady również podziękował sołtysom za 

aktywne uczestnictwo w obradach Rady w minionej kadencji, pogratulował nowym sołtysom 

wyboru i podziękował ustępującym sołtysom za dotychczasowa współpracę. 

            Pan Andrzej Wicher – były sołtys wsi Brzeziny podziękował Radzie Miejskiej i 

Burmistrzowi za współpracę. 

            Pan Zbigniew Brodny podziękował za zaproszenie na sesję. Poinformował, że jest 

zadowolony ze swojej działalności jako sołtysa, wiele zostało zrobione w sołectwie 

Lachowskie, zorganizowano wiele imprez i ma nadzieję, że wiele rzeczy będzie 

kontynuowane. Podziękował wszystkim za współpracę. 

             Pan Jarosław Tkaczyński przedstawił informację z działalności za okres od 24 

kwietnia 2015 r. do 17 czerwca 2015r. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

           Pani Grażyna Sołtysiak zapytała odnośnie Opolskiej Karty Dużej Rodziny i Koperty 

Życia, czy społeczeństwo zostało o tym poinformowane. 

            Pani Danuta Janikowska odpowiedziała, że informacja została zamieszczona na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Praszce oraz w Kulisach Powiatu .      

       

Ad.6 -7 

          Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poinformował, że  

zgodnie z ustawą o finansach publicznych  w procedurze udzielania absolutorium Burmistrzowi 

Praszki za ubiegły rok  Rada ma  obowiązek zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu 

oraz sprawozdania finansowego gminy za 2014 r.  

          Przewodniczący obrad  poinformował, że przygotowane są dwa projekty uchwały: 

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2014 rok, 

-  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2014 

rok. 
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          Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że sprawozdanie z wykonania 

budżetu Gminy Praszka za 2014 rok  Burmistrz przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu oraz przekazał Radzie Miejskiej w Praszce w dniu  30 marca 2015 r. /sprawozdanie stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu/. W dniu 27 kwietnia 2015 roku Burmistrz przedłożył Radzie 

Miejskiej w Praszce sprawozdanie finansowe gminy Praszka za 2014 rok.  

Sprawozdania były szczegółowo analizowane na posiedzeniach komisji stałych, a w szczególności 

przez Komisję Rewizyjną. Poprosił przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinie dotyczące 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Praszka i sprawozdania finansowego za 2014 r. 

          Przewodniczący Komisji Stałych Rady przedstawili kolejno opinie komisji dot. 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2014 rok i sprawozdania finansowego 

gminy za 2014 r.  

  - Komisja Budżetowo - Finansowa jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie z wykonania  

budżetu Gminy Praszka  oraz  sprawozdanie finansowe gminy za 2014 r.  

 -  Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej   jednogłośnie 

zaakceptowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Praszka  oraz sprawozdanie finansowe 

gminy za 2014 r.  

  -  Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie  

z wykonania budżetu  Gminy Praszka  oraz  sprawozdanie finansowe gminy za 2014 r.  

 - Komisja d/s Gospodarczego Rozwoju Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała   

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Praszka oraz sprawozdanie finansowe gminy za 

2014 r.  

 -  Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy Praszka oraz sprawozdanie finansowe gminy za 2014 r. / Protokół Komisji Rewizyjnej Nr 

6/2015 z dnia 15 maja 2015 r./.    

       Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  przedstawił  Uchwałę Nr 

178/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy  za 2014 rok – opinia pozytywna 

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/.                

         Pan Grzegorz Jabłoński – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał  projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2014 rok. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

14 Radnych /14 za projektem uchwały/, zatem Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 



6 
 

51/VIII/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu  gminy  za 2014 r.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

          Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 

          Pan Henryk Łowejko - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja 

Rewizyjna na posiedzeniu w dniu  6 maja 2015 r. dokonała kontroli sprawozdań, udzielonych ulg, 

umorzeń i zwolnień za 2014 r. oraz zapoznała się z informacją o stanie mienia Gminy , a w dniu 

15 maja 2015 r. analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe gminy 

za 2014 rok.  Odczytał protokoły komisji, a następnie przedstawił Uchwałę Nr 1/2015 w sprawie 

wniosku Komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Praszki /Protokoły Komisji Rewizyjnej 

i  uchwała w sprawie wniosku Komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi stanowią 

załącznik do niniejszego protokołu/. 

         Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił  Uchwałę Nr 248/2015 z 

dnia 3 czerwca 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii 

o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2014 rok – opinia pozytywna /uchwała  

stanowi załącznik do protokołu/ .  

          Pan Bogusław Łazik stwierdził, że na posiedzeniach komisji stałych Rady odbyła się 

dyskusja w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki. Część radnych pełni funkcje 

dopiero od listopada 2014 r., i  nie pracowali z Burmistrzem w 2014 r. , ale Burmistrz przedstawił 

sprawozdanie z wykonania budżetu i wszyscy mogli zapoznać się z wynikami pracy Rady i 

Burmistrza i wiemy jakie były podejmowane działania inwestycyjne i budżetowe. Zapytał, czy 

Radni mają pytania dot. absolutorium  i do przedstawionego wniosku Komisji Rewizyjnej. Pytań 

nie było. 

Przeprowadzono głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Praszki. 

        Pan Bogusław Łazik stwierdził, że  wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Praszki został przyjęty jednogłośnie. 

        Następnie Pan Bogusław Łazik poprosił Komisje Stałe o opinie dotyczące projektu uchwały 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki za 2014 rok. 

Wszystkie  Komisje Stałe Rady  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

         Pan Grzegorz Jabłoński – Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt uchwały w 

sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 
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         Pan Bogusław Łazik zwrócił uwagę, że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie 

gminnym Rada podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  

bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 52/VIII/2015 w 

sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

             Pan Bogusław Łazik pogratulował Burmistrzowi Praszki uzyskania absolutorium za 

ubiegły rok. 

             Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki podziękował Radzie za udzielenie 

absolutorium za 2014 rok i wyraził nadzieje na dobrą współpracę w wykonywaniu tegorocznego 

budżetu.  Podziękował również Pani Skarbnik, Pani Wiceburmistrz i pracownikom Urzędu za 

pracę włożoną w przygotowanie i realizację budżetu. 

 

Ad 8.     

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych 

Rady o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

          Pan Grzegorz Jabłoński – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 

projekt omawianej uchwały. 

Przeprowadzono glosowanie. 

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

14 radnych i  Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 53/VIII/2015 w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 9 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych Rady  

o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

          Pan Grzegorz Jabłoński – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 

projekt omawianej uchwały. 

Przeprowadzono glosowanie. 

     Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało  
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14 radnych i  Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 54/VIII/2015 w sprawie zmian 

w budżecie gminy Praszka na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  10.    

        Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących Komisji Stałych 

Rady Miejskiej o opinie do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na realizację inwestycji / termomodernizacja budynków Gminy Praszka – 

budynki szkolne PSP nr 2 w Praszce i PSP w Kowalach/. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce zapytał Burmistrza, czy to 

jest kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska czy z banku komercyjnego, bo jak 

wiemy w WFOŚ można uzyskać częściowe umorzenie kredytu, a jak jest z bankiem komercyjnym? 

       Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że kredyt będzie zaciągany z banku komercyjnego. 

Wyjaśnił, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska nie daje kredytu na 100% wartości 

inwestycji, wiele rzeczy nie kredytuje, dlatego też lepiej jest zaciągnąć kredyt z banku 

komercyjnego. Przy realizacji inwestycji zawsze występują jakieś dodatkowe roboty, których 

WFOŚ by nie uwzględnił, a w banku komercyjnym mamy kredytowanie całości robót. Umorzenia 

w WFOŚ są w wysokości 20% wartości kredytu odliczane przy ostatniej racie kredytu, ale trzeba 

spełnić wiele warunków, a głównie zachowanie terminów, co czasami jest trudne. 

        Pan  Grzegorz Jabłoński - 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 55/VIII/2015 w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad  11.    

        Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących Komisji Stałych Rady 

Miejskiej o opinie do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na realizację inwestycji /przebudowa odcinka ul. Listopadowej i ul. Styczniowej  

oraz ul. Sienkiewicza, Prusa i Warszawskiej w Praszce/. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 
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        Pan  Grzegorz Jabłoński - 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 56/VIII/2015 w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad  12.    

        Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących Komisji Stałych Rady 

Miejskiej o opinie do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na realizację inwestycji / modernizacja ujęcia wody w Kowalach/. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

        Pan Józef Pilarski zwrócił uwagę na nazwę zadania inwestycyjnego, czy tak powinno być 

zapisane, bo gmina nie będzie finansować  modernizacji ujęcia wody tylko sieć. 

       Pani Wiesława Borowiec wyjaśniła, że to zadanie inwestycyjne składa się z dwóch etapów: 

modernizacji ujęcia, który będzie finansować Spółka GOSKOM i modernizacji sieci, którą będzie 

finansować gmina. W uchwale budżetowej jest to zapisane pod nazwą Modernizacja ujęcia wody w 

Kowalach i tak należy to zadanie nazwać w tej uchwale. 

        Pan  Grzegorz Jabłoński - 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 57/VIII/2015 w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad 13  

          Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących Komisji Stałych Rady  

Miejskiej o opinie do przedstawionego projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla  

Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

         Pan  Grzegorz Jabłoński - 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 58/VIII/2015 w sprawie udzielenia  
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dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 14.  

        Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 20 maja 2015 r. wpłynął  

wniosek PPU GOSKOM Sp. z o.o. w Praszce w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzenia ścieków. Poprosił przewodniczących Komisji 

Stałych Rady Miejskiej o opinie do przedstawionego projektu uchwały w tej sprawie. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

         Pan  Grzegorz Jabłoński - 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 59/VIII/2015 w sprawie 

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzenia ścieków. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 15.   

        Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady  poprosił przewodniczących Komisji Stałych Rady  

Miejskiej o opinie do przedstawionego projektu uchwały w sprawie dopłaty do 1 m
3
 odprowadzonych 

ścieków dla grupy 1 odbiorców.  

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

         Pan  Grzegorz Jabłoński - 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 60/VIII/2015  w sprawie dopłaty  

do 1 m
3
 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przerwa w obradach – 15 minut. 

 

Ad 16.   

        Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady  poprosił przewodniczących Komisji Stałych Rady  

Miejskiej o opinie do przedstawionego projektu uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu  odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr 15/III/2014 

Rady Miejskiej w Praszce  z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia limitu przebiegu kilometrów 

dla Burmistrza Praszki. 
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Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

         Pan  Grzegorz Jabłoński - 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: 13 za i 1 wstrzymujący, podjęła uchwałę nr 

61/VIII/2015 w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odpowiedzi 

na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr 15/III/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 

grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia limitu przebiegu kilometrów dla Burmistrza Praszki. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

   

Ad 17.    

        Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady  poprosił przewodniczących Komisji Stałych Rady  

Miejskiej o opinie do przedstawionego projektu uchwały w uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 

15/III/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia  29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia limitu przebiegu 

kilometrów dla Burmistrza Praszki. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

         Pan  Grzegorz Jabłoński - 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 62/VIII/2015 w sprawie uchylenia 

uchwały Nr 15/III/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia limitu 

przebiegu kilometrów dla Burmistrza Praszki. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 18.           

              Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady  poprosił przewodniczących Komisji Stałych 

Rady Miejskiej o opinie do przedstawionego projektu uchwały w uchwały w sprawie członkostwa 

Gminy Praszka w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

         Pan  Grzegorz Jabłoński - 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 63/VIII/2015 w sprawie 

członkostwa Gminy Praszka w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad  19.   Zapytania i wolne wnioski 

            Pan Józef Pilarski przedstawił wnioski Komisji Budżetowo-Finansowej: 

1/  w związku z pismem Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. przeanalizowania działalności Stadionu 

w Praszce Komisja uważa, że należy podjąć działania zmierzające do prawidłowego funkcjonowania 

tego obiektu. Proponuje powołanie Zespołu roboczego do przeanalizowania i wypracowania kierunku 

funkcjonowania stadionu. Pan Bogusław Łazik zadeklarował udział w takim zespole. Proponuje, by w 

jego skład weszli: Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza i Pan Jacek Pac – Dyrektor Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce. 

 Pan Bogusław Łazik poprosił o opinie pozostałe komisje. 

Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia i 

pomocy społecznej poinformowała, że stanowisko komisji jest takie, że jest problem ze stadionem, ale 

ewentualne przejęcie obiektów na stadionie też wiąże się z dość dużymi wydatkami. Komisja 

proponuje, by zająć się tym zadaniem etapami, nie od razu w 100% . 

Pan Tadeusz Patyk – Przewodniczący Komisji ds. rolnictwa i ochrony środowiska 

poinformował, że komisja zajmowała się tym tematem, ale wniosków nie było. 

 Pan Henryk Łowejko – Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej poinformował, że komisja nie 

zajęła stanowiska. Sam indywidualnie popiera wniosek Komisji Budżetowo-Finansowej bo młodzież  

z Praszki zasługuje na taki obiekt. Jest za powołaniem zespołu roboczego do wykonania studium i 

realizowania po kolei zadań według możliwości finansowych. Deklaruje swój udział w  zespole. 

 Pan Bogusław Łazik stwierdził, że nie należy pozostawiać tego tematu w próżni i starać się 

wykonywać dalsze kroki i drogę postepowania w celu dobrego funkcjonowania stadionu, bo 

społeczeństwo oczekuje od Rady zdecydowanych działań. Klub MOTOR działa, na ile ma możliwości 

ale nie mogą wyremontować całej bazy, wykonują tylko drobne remonty. Nie wie jakie podjąć kroki, ale 

na pewno musimy się wspólnie zająć tym obiektem. Klub MOTOR będzie nadal działał, ale 

administrowaniem musi się zająć instytucja taka jak Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Już 

kiedyś proponowano utworzenie Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale wtedy była inna sytuacja. Wiadomo, że 

będą potrzebne na ten cel środki finansowe. Rada sama też nie wypracuje kierunku postepowania, 

muszą być osoby do pomocy. 

Pan Waldemar Majtyka stwierdził, że dobrą sprawą jest powołanie zespołu ds. funkcjonowania 

stadionu. Proponuje by rozpropagować wśród przedsiębiorców ten temat, by wsparli te działania lub 

może mieliby jakieś pomysły, by ten obiekt przynosił zyski. 

Pan Bogusław Łazik zapytał Burmistrza, czy jest za powołaniem takiego Zespołu roboczego w 

celu wypracowania wizji dalszego funkcjonowania stadionu w Praszce. 
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Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że jak najbardziej jest za tym, tylko prośba by rozłożyć 

te działania w czasie począwszy od 2017 roku. Najpierw musimy zrobić basen, a następnie można zająć 

się stadionem. 

Pan Bogusław Łazik zaproponował by w skład zespołu weszło 4 radnych. Imiennie to jeszcze 

ustalimy. Czy radni wyrażają zgodę na powołanie Zespołu roboczego? 

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za powołaniem Zespołu roboczego ds. funkcjonowania stadionu w 

Praszce.    

Pan Józef Pilarski przedstawił drugi wniosek Komisji Budżetowo-Finansowej dotyczący 

wydawania informatora gminnego w formie papierowej, by była w nim informacja co zrobiliśmy, co 

robimy i co będziemy robić. Proponuje  wydawanie kwartalnika dla społeczeństwa od 1 lipca 2015 r. 

W  załączeniu przedłożył przykładowy informator gminy Gorzów Śl. 

Pan Bogusław Łazik zapytał Burmistrza, czy jest za tym, by wydawać informator gminy. 

Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że tak, może lepszy byłby informator wydawany 

corocznie, ale może też być kwartalnik. 

Pan Józef Pilarski stwierdził, że w mieście i na wsiach odbywa się wiele imprez  i można byłoby 

podać terminy tych imprez. 

Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że materiały do zamieszczenia w informatorze należy 

kierować do Pani Haliny Błach zajmującej się promocją gminy. 

Pan Bogusław Łazik stwierdził że koszt wydania informatora nie będzie duży. Zapytał, czy radni 

są za wydawaniem informatora w formie kwartalnika. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za 

wydawaniem informatora jako kwartalnika. 

Pan Józef Pilarski przedstawił kolejny wniosek Komisji Budżetowo-Finansowej odnośnie 

złożonego przez Grupę Obywatelską MIWO wniosku o nadanie imienia mostowi w Praszce „Józefa 

Góreckiego”. Komisja proponuje by przeprowadzić procedurę konsultacji społecznych w formie nie 

tylko elektronicznej ale także papierowej i ustalić termin składania innych wniosków o nadanie imienia 

mostowi w Praszce do dnia 15 sierpnia 2015 r. Na dzisiaj skierować informacje do wiadomości 

publicznej o przyjmowaniu wniosków dot.  nazwy mostu. Rada otrzymała wniosek podpisany przez 290 

osób i musimy się tym tematem zająć. Na razie poczekamy na inne propozycje nazwy. 

Pan Bogusław Łazik zapytał radnych czy popierają wniosek. Radni większością głosów / 1 

radny wstrzymał się od głosu/ poparli wniosek. 

Pan Łukasz Bilski zapytał Burmistrza, czy jest opracowywana druga oferta dla Neapco Europe 

dot. terenów inwestycyjnych lub czy są podjęte działania w celu jej poprawienia czy uszczegółowienia. 

Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że chodzi o uszczegółowienie o właścicieli gruntów, by 

wykazać właścicieli. Po rozmowie z dyrektorem Kasulem podjął rozmowy z dwoma firmami odnośnie 
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wykupu gruntów. 

Pan Henryk Grzebiela – Sołtys wsi Rozterk poprosił Burmistrza o oznakowanie  ścieżki 

rowerowej w Rozterku.  

Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że jest to sprawa Zarządu Dróg Powiatowych, ale 

prawdopodobnie to będzie zrobione. 

Pan Bogusław Łazik dodał, że chodzi tu również o dokończenie chodnika w Rozterku przez 

gminę. 

Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że podejmie decyzję po przetargach w sierpniu, po 

naszych robotach drogowych, bo tam potrzebne jest ok. 20.000 zł by dokończyć chodnik. Jest jeszcze 

jedna sprawa którą musimy dofinansować, bo najpierw musimy zrobić nasze inwestycje. 

Pan Bogusław Łazik ma uwagę, że jak będą zwroty środków finansowych z innych zadań 

zapytać Radę na co skierować te środki. 

Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że środki z inwestycji w Strojcu zostaną wykorzystane na 

szkoły inne sprawy. 

Pan Krzysztof Spodzieja zgłosił sprawę oznakowania wsi Kowale ul. Ożarowska. Tam jest znak 

koniec obszaru zabudowanego w środku wsi, a wieś się rozbudowywuje w kierunku Aleksandrowa i 

trzeba to zmienić. 

Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że procedura jest taka, że trzeba zmienić organizację 

ruchu, a to jest koszt ok. 20.000 zł. 

 Pani Grażyna Sołtysiak jako reprezentantka Związku Partnerskiego poinformowała, że w 

przyszłym tygodniu przyjeżdża delegacja z  miasta partnerskiego Mutterstadt i dobrze byłoby się 

pochwalić tablicami o partnerstwie. 

Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że skierował pismo do Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad w  Opolu  o możliwość ustawienia tzw. witaczy. Jest to obiekt zaliczany do 

kategorii reklam i zlokalizowanie takiego obiektu innego niż oznakowanie drogowe wiąże się z opłatą  

4 zł za każdy dzień ,bo to jest opłata za zajęcia pasa drogowego. Sugerują nam ustawienie tablic 

informacyjnych poza pasem drogowym. Może uda się to zrealizować przy wjazdach do gminy. 

Pan Łukasz Bilski zasugerował podjęcie rozmów z właścicielami gruntów , by wyrazili zgodę  

na ustawienie witaczy na ich polach. 

Pan Krzysztof Spodzieja zapytał Burmistrza czy jest informacja o przedłużeniu terminu 

składania wniosków do studium zagospodarowania przestrzennego. 

Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że jest podana informacja. 

Pan Waldemar Majtyka odniósł się do sprawy oznakowania drogowego w Kowalach. Uważa,  

że informacja Burmistrza , że to kosztuje 20.000 zł nie jest załatwieniem sprawy, czy tak powinny być 
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załatwiane sprawy. Druga  sprawa to prośba by Burmistrz odniósł się do sprawy wypłaty ekwiwalentu 

za urlop. 

Pan Jarosław Taczyński odpowiedział, że co do oznakowania w Kowalach to jest to droga 

powiatowa i jej oznakowanie należy do Powiatu. Natomiast co do drugiej sprawy, to sprawa 

ekwiwalentu nie jest sprawą Rady. Rada ma tylko kompetencje ustalania wynagrodzenia burmistrza a 

pozostałe sprawy dotyczące stosunku pracy należą do kompetencji osoby upoważnionej. Co do podpisu 

pisma w tej sprawie są różne opinie, ale w województwie opolskim podpisywali przewodniczący rad 

gmin. 

Pan Bogusław Łazik zauważył, że mimo iż nie podpisał pisma dot. wypłaty ekwiwalentu, to 

jednak został wypłacony i stanęło na tym , że jednak miał rację nie podpisując tego pisma. 

Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że te sprawy nie powinny być poruszane na forum Rady. 

Pan Łukasz Bilski poprosił o zamontowanie lampy przy cmentarzu w Praszce oraz zamieścić 

tablice informacyjne jak przy Urzędzie, by była możliwość umieszczania informacji. 

Pan Bogusław Łazik poruszył sprawę kary za wycięcie drzew, czy ta sprawa jest wznowiona. 

Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że trzeba było wznowić  postępowanie w tej sprawie. 

Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny wyjaśniła, że była decyzja o nałożeniu kary. Decyzja 

ta trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które orzekło, że przepisy nie były 

konstytucyjne na dzień wydania decyzji. Skoro Sąd uchylił decyzję sprawa trafiła do ponownego 

rozpatrzenia. Zwrócono się z zapytaniem do dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Praszce, czemu 

miała służyć wycinka drzew. Jeśli ta odpowiedź będzie miała uzasadnienie, że wyższy cel przemawiał 

za tym, to będzie można odstąpić od wymierzenia kary ze względu na niekonstytucyjne przepisy. Kara 

musi być nałożona ale można odstąpić od egzekwowania kary. 

Pan Bogusław Łazik poruszył sprawę z dyżuru, a dotyczącą uciążliwości związanej z gołębiami 

na posesji Pana Mierzwy. Pan Mierzwa skarży się na sąsiada, który hoduje gołębie, a te bardzo 

zanieczyszczają sąsiednie posesje. Jest to bardzo uciążliwe i prosi o interwencję w tej sprawie. 

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, że już GOSKOM  interweniował i 

Pan Pilarski miał ograniczyć hodowlę do 15 szt. Wpłynęło też pismo od Pani Langner, że są postawione 

budynki bez zezwolenia, w których hodowane są gołębi i stanowi to dużą uciążliwość dla sąsiadów bo 

gołębie brudzą sąsiednie posesje.  

Pan Grzegorz Jabłoński zgłosił sprawę wniesienia poprawek do statutów sołectw dot. funduszu 

sołeckiego i innych spraw. Są zmienione ustawy i trzeba  dostosować statuty do obowiązujących 

przepisów. 

Pan Bogusław Łazik stwierdził, że również Statut Gminy wymaga poprawek. Należałoby 

powołać Komisje Statutową. Proponuje na następnej sesji zgłosić akces pracy w Komisji Statutowej,  



16 
 

a następnie powołamy Komisję Statutową. 

 

Ad 22.   Sprawy różne. 

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

Rady Miejskiej w Praszce : 

- dwa pisma Pana Bogusława Pszenicy dotyczące rozbudowy zakładu. Burmistrz udzielił 

odpowiedzi na pisma. 

-  pismo mieszkańców ul. Ogrodowej i Wodnej w Kowalach o wykonanie oświetlenia.  

       Pan Bogusław  Łazik poinformował o wyborach ławników na kolejną kadencję. Jest 

zamieszczona informacja na stronie internetowej Urzędu w tej sprawie oraz wzór deklaracji. 

      Pan Jan Jarząb zapytał Burmistrza o wizytę w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej, czy 

pojawiły się jakieś korzyści dla Praszki. 

     Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że strefa może być w Praszce pod konkretnego 

inwestora, który zawrze umowę ze strefą. 

     Pan Józef Pilarski przysłuchiwał się polemice odnośnie zaciągania kredytów, czy w 

bankach komercyjnych, czy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Budzi to 

wątpliwości czy jest  korzystne zaciąganie kredytów w bankach komercyjnych. Zrozumiał, że 

tu chodzi głównie o uniknięcie czynności administracyjnych. 

     Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że dokładnie wyjaśni te sprawę Pani Skarbnik, ale 

pamięta sprawę z remontem szkoły w Kowalach, gdzie zaciągnęliśmy kredyt z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i trafiła nam się niesolidna firma, przedłużała 

terminy i z tego powodu  nie mieliśmy umorzeń. W   WFOŚ i GW  są bardzo duże wymogi i 

warunki udzielania kredytów. Aneksy do umów często nie są przyjmowane. Tu chodzi o to by 

nie dokładać naszych pieniędzy bo WFOŚiGW  nie finansuje często całej inwestycji z 

dodatkowymi robotami wprowadzanymi aneksami i musimy dokładać nasze pieniądze. Bank 

komercyjny finansuje całość inwestycji. Część inwestycji będziemy realizować z kredytów 

WFOŚiGW,  a część z kredytów uzyskanych w bankach komercyjnych. 

       Pan Jan Gędek – Sołtys wsi Strojec odniósł się do zmiany statutów sołectw. Konsultacje 

w sprawie zmian w statutach muszą się odbywać na zebraniach wiejskich i należałoby ustalić 

terminy tych zebrań. 

       Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki zaprosił wszystkich na tegoroczne imprezy 

letnie w gminie Praszka: biesiadę świętojańską w dniach 19-21 czerwca, spartakiadę wsi 28 

czerwca, piłkę plażową w Szyszkowie w dniu 18 lipca, imprezę sportową „ U Jana” w 

Rozterku 12 lipca, dożynki gminne w Lachowskim w dniu 22 sierpnia . 
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      Pan Tadeusz Patyk – sołtys wsi Szyszków  zaprosił na 100 lecia szkoły w Szyszkowie w 

dniu 14 sierpnia o godz. 14-tej. 

      Pan Artur Kuc – Sołtys wsi Brzeziny zaprosił na 80 lecie OSP Brzeziny w dniu 5 lipca. 

      Pan Bogusław Łazik poinformował, że następna sesja Rady będzie ok. 25-27 sierpnia 

2015 r.   

 

Ad 23.  

            Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  stwierdził, że 

wyczerpany został porządek obrad i wypowiedział formułę „ Zamykam VIII/2015 sesję Rady 

Miejskiej w Praszce”. Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

 

Protokołowała 

                                                                                                                     Przewodniczący  

Anna Koziołek                                                                                             Rady Miejskiej 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                     Bogusław Łazik 
 

 


