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PROTOKÓŁ  Nr X/2015 

sesji Rady Miejskiej w Praszce 

odbytej w dniu 08 października 2015 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                  

w godz. 10
00

 - 14
15

 

 

                                                                   Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik 

                                                                         - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

Radnych obecnych wg listy obecności 15 / lista obecności w załączeniu /. 

Nieobecny 1 radny -  Pan Arkadiusz Kościelny 

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

 

1.   Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 

2.   Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz 

3.   Pani Danuta Janikowska – Z-ca Burmistrza 

4.   Pani Małgorzata Zawis - Skarbnik 

5.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 

6.   Pan Aleksander Świeykowski – Senator RP 

7.   Pan Krzysztof Chudzicki – Radny Powiatu Oleskiego 

8.   Pan Henryk Krześniak - Radny Powiatu Oleskiego 

9.   Sołtysi -  7 osób/ wg listy obecności / 

10.  Media lokalne: NTO Olesno 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1             

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę  

„Otwieram X sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  Przywitał obecnych radnych na X/2015 sesji Rady 

Miejskiej. Stwierdził, że obecnych jest 15 radnych,  zatem obrady są prawomocne. 

          Powitał również gości zaproszonych, sołtysów, burmistrza i pracowników Urzędu    

Miejskiego. 

          Pan Bogusław Łazik powitał również przedstawicieli Związku Emerytów i Rencistów – Pana 

Adama Łuckiego oraz Panią Krystynę Szczypka. Poinformował, że Pan Adam Łucki w dniu 30 
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czerwca 2015r. złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Koła Związku Emerytów i 

Rencistów z różnych powodów, ale przede wszystkim z powodów zdrowotnych. Przewodniczącą 

Koła została Pani Krystyna Szczypka. 

      Pan Adam Łucki poinformował, że pełnił funkcję Przewodniczącego Koła ZEiR  w Praszce  

przez 12 lat. Podziękował wszystkim za współpracę przez te lata.                                            

      Pani Krystyna Szczypka przedstawiła się i stwierdziła, że również liczy na dobrą współpracę z 

Radą Miejską i Burmistrzem.         

      Pan Bogusław Łazik podziękował Panu Adamowi Łuckiemu za współpracę, życzył zdrowia i 

sukcesów w życiu osobistym, a Pani Krystynie Szczypka pogratulował wyboru na funkcję 

Przewodniczącej  Koła Związku Emerytów i Rencistów w Praszce. 

 

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 poprzedniej sesji . 

  4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  5.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.          

          6.  Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2015 

                roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 

                roku. 

  7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2015 rok.  

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej  

       w Praszce. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie na kadencję 

       2016-2019. 

        12.  Rozpatrzenie sprawy dalszego funkcjonowania obiektów stadionu sportowego w Praszce. 

        13.  Rozpatrzenie wniosków o nadanie nazwy mostu na rzece Prośnie w Praszce. 

14.  Omówienie sprawy budowy zalewu na rzece Prośnie. 

15.  Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce informacji dotyczącej  

       analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok złożonych przez Radnych Rady Miejskiej  

       w Praszce. 

16.  Przedstawienie przez Burmistrza Praszki  informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych  

       za 2014 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych 

       Burmistrzowi Praszki. 

         17.  Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach  

                sprawdzianów i egzaminów za rok szkolny 2014/2015, 

                - wręczenie nagród za najlepsze osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2014/2015. 
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18.  Zapytania i wolne wnioski.  

19.  Sprawy różne. 

20.  Zakończenie obrad. 

 

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

porządku obrad .   

          Pan Henryk Łowejko złożył wniosek o zmianę porządku obrad tj. o wprowadzenie dodatkowego 

punktu – wystąpienie Związków Zawodowych przy Neapco Europe w Praszce w sprawie oferty Gminy 

Praszka dot. rozbudowy firmy Neapco Europe w Praszce.  

          Pan Bogusław Łazik zapytał radnych - kto jest za wnioskiem o  wprowadzenie dodatkowego 

punktu w porządku obrad pn. Wystąpienie Związków Zawodowych przy Neapco Europe Sp. z o.o. w 

Praszce? 

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowego punktu  w porządku obrad dot. 

wystąpienia związków zawodowych przy Neapco Europe.  

Innych propozycji nie zgłoszono. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przyjęcie porządku 

obrad z wprowadzoną zmianą. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie przyjęli porządek obrad . 

 

Ad 3. 

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

IX/2015 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 25 sierpnia 2015r. 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 z IX/2015 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 25 sierpnia 2015r. został  jednogłośnie przyjęty przez Radę 

Miejską w Praszce. 

 

Ad. 4 

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

powołać Komisję Uchwał i Wniosków. Zaproponował, by w skład komisji weszli: 
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         - Pan Edward Szaniec 

         - Pan Waldemar Majtyka 

         - Pan  Robert Zimnowoda 

         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 Waldemar Majtyka - Przewodniczący 

         - Pan Edward Szaniec 

         - Pan  Robert Zimnowoda 

 

Ad 5.     

         Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności między 

sesjami tj. od dnia 26 sierpnia 2015 r. do 08 października 2015 r. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu. Poinformował ponadto, że na 20 października 2015 r. ustalono spotkanie z Radą Miejską 

w sprawie strategii rozwoju gminy z firma konsultingową, godzina jest do ustalenia. Ustalono 

godzinę spotkania 14
00

 w sali narad Urzędu Miejskiego w Praszce. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy mają uwagi lub pytania do 

przedstawionej informacji.  Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Ad.6  

       Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad  stwierdził, że 19.08.2015r. Burmistrz przedłożył 

Radzie  informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2015 roku oraz 

informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku.  Radni 

otrzymali tę informację na początku września br. by się z nią dokładnie zapoznać. Informacja była 

szczegółowo analizowana na posiedzeniach Komisji Stałych Rady, a w szczególności przez 

Komisję Rewizyjną. 

      Pan Henryk Łowejko – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że na posiedzeniu 

w dniu 24 września 2015 r. Komisja analizowała szczegółowo wykonanie budżetu za I półrocze 

2015 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 

roku. Nie znalazła uchybień i wnosi o przyjęcie informacji przez Radę Miejską. 

       Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Uchwałę Nr 329/2015  z 

dnia 09 września 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii 
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o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za  I półrocze 2015 r. – opinia pozytywna / 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/. 

     Pan Bogusław Łazik zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedstawionej przez Burmistrza  

informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. oraz informacji  

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku. 

Pytań nie było.  Informacja została przyjęta przez Radę Miejską  jednogłośnie bez zastrzeżeń 

              Pan Bogusław Łazik powitał przybyłych na sesję przedstawicieli Związków Zawodowych 

działających przy Neapco Europe w Praszce. Poinformował, że wczoraj na posiedzeniu Komisji 

Budżetowo-Finansowej Pan Henryk Łowejko informował, że będzie na sesji Rady delegacja 

Związków Zawodowych przy Neapco Europe i będzie wnosił o wprowadzenie dodatkowego punktu 

do porządku obrad. Zapytał radnych, czy w tym momencie możemy wprowadzić jako punkt 7 – 

Wystąpienie Związków Zawodowych działających przy Neapco Europe w Praszce. Radni wyrazili 

zgodę . 

  

Ad 7. 

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

ostatniej sesji omawialiśmy sprawę dalszego funkcjonowania spółki Neapco Europe w Praszce. 

Udzielił głosu  Panu Waldemarowi Kościelnemu. 

          Pan Waldemar Kościelny reprezentujący wszystkie związki zawodowe działające przy Neapco 

Europe w Praszce podziękował Radnym za wprowadzenie dodatkowego punktu w porządku obrad.  

Odczytał petycję związków dotyczącą podjęcia działań i przygotowania przez Gminę Praszka 

szczegółowej oferty dla właściciela Neapco w celu rozbudowy zakładu w Praszce. Petycja Związków 

Zawodowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

          Pan Waldemar Kościelny stwierdził, że na wcześniejsze pismo związki zawodowe nie 

otrzymały odpowiedzi. Dlatego żądają konkretnych rozwiązań i przygotowania oferty, która umożliwi 

firmie Neapco wybudowanie nowej hali w Praszce, głównie chodzi o wykup gruntów. Okoliczne 

gminy wykupują grunty pod  inwestycje, a  Gmina Praszka  nic nie robi w tym kierunku, by zakład 

Neapco pozostał w Praszce. Na odpowiedź czeka 900 pracowników Neapco. Za dwa tygodnie przyjdą 

do Rady i do Burmistrza po informację co zostało zrobione w tym zakresie. 

         Pan Bogusław Łazik stwierdził, że co do ofert innych gmin to nic nie wiadomo jakie 

przedstawiły propozycje dla Neapco. W ogóle nic nie wiadomo. Gmina Praszka przedstawiła ofertę  i  

nie wiemy, czy wybrano już lokalizację dla rozbudowy zakładu.  

        Przewodniczący obrad udzielił głosu Panu Aleksandrowi Świeykowskiemu- Senatorowi RP. 
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        Pan Aleksander Świeykowski stwierdził, że czuje się zobowiązany odnieść do przedstawionej 

przez Związki Zawodowe działające przy Neapco Europe w Praszce petycji dotyczącej podjęcia 

działań przez Gminę Praszka w celu dalszego istnienia zakładu w Praszce. Wczoraj w gazecie NTO 

zamieszczono relację Posła Jakiego, w której oskarża polityków PO i samorządowców, że nic się w 

Praszce nie robi, by utrzymać zakład Neapco. Niedawno były obchody 25-lecia samorządności i na 

przestrzeni tych lat zostały poczynione wielkie zmiany. Jako senator i tak samo poseł nie są od tego by 

codziennie przychodzić do Urzędu  i zajmować się sprawami gminy. To jest kompetencja Burmistrza i 

Rady. Związki Zawodowe żądają od Rady podjęcia decyzji, wciągają w potyczki polityczne 

Burmistrza i Radę. W czyim imieniu dzisiaj wystąpili związkowcy, czy w imieniu pracowników, czy 

w imieniu właściciela z innego kontynentu. W tym przypadku nie będzie lobbował w interesie 

właściciela. Jako senator może pomóc gminie, starostwu, burmistrzowi i marszałkowi województwa, 

czy jednostkom organizacyjnym otworzyć drzwi, pokierować do odpowiednich instytucji. To nie 

znaczy, że nie interesuje go los zakładu w Praszce, bo interesuje. Wczoraj gazeta NTO napisała, że 

władze nie interesują się zakładem, że Burmistrz Wielunia poczynił działania, a tu nic się nie dzieje. 

To co robi Burmistrz Wielunia nas nie interesuje i skąd wyłoży 12 mln zł, nas powinno interesować, 

czy Rada w Praszce chce wyłożyć ileś milionów złotych po to, by gmina się zadłużyła i wpadła w  

tarapaty finansowe. Poseł Jaki ma w tym interes polityczny zarzucając brak działania władz w 

Praszce. To są delikatne sprawy, decydują się losy zakładu, pracowników i całej społeczności i trzeba 

spokojnie i rozważnie podejmować decyzje. Czy inni przedsiębiorcy w gminie upominali się o 

darmowe grunty, kiedy tworzyli zakłady, a tutaj zagraniczny właściciel wymusza darmowe grunty od 

gminy. Ten zakład kiedyś w 25% należał do załogi, trzeba było utrzymać te akcje, a dzisiaj 

związkowcy przychodzą do Rady, by dała grunty . To jest wciąganie w politykę i Radni powinni to 

mieć na uwadze. 

            Pan Krzysztof Chudzicki – Radny Powiatu Oleskiego stwierdził, że związki zawodowe 

działają w imieniu załogi, ale też my mieszkańcy mamy obowiązek upominać się o zakład pracy. 

 

Ad 8-9. 

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

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

sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2015 rok. Obydwa projekty ściśle się ze sobą wiążą, 

dlatego omówione będą razem.  

        Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wniósł do projektu uchwały autopoprawkę. 

Wyjaśnił, że Gmina Praszka otrzymała dotację , o którą występował do Kancelarii Premiera w 

wysokości 150 000-160 000 zł. Nie ma jeszcze oficjalnego pisma w tej sprawie, ale ma informację, 
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że ta dotacja została przyznana. Żeby przyspieszyć ogłoszenie przetargu proponuje przesunąć 

środki w budżecie z działu 801 do działu 600- drogownictwo w kwocie 100.000 zł,  co pozwoli na 

ogłoszenie przetargu. Przetargi na drogi wychodzą dobrze, bo materiały staniały i można robić 

dodatkowe drogi , w tym  ul. Żeromskiego. 

     Pan Krzysztof Spodzieja odniósł się do proponowanej zmiany. Stwierdził, że rozumie, że jest to 

sprawa pilna, ale na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Finansowej nie było o tym mowy. 

       Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że była informacja na posiedzeniach Komisji Oświaty i 

Gospodarczego Rozwoju. 

       Pan Bogusław Łazik stwierdził, że nie jest to jakaś trudna sprawa, takie rzeczy się zdarzają, że 

trzeba pilnie przesunąć środki  w budżecie. To są tylko pożyczane środki, jak wpłynie dotacja te 

środki zostaną zwrócone. 

Komisje szczegółowo analizowały projekty uchwał na posiedzeniach komisji. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekty obu uchwał jednogłośnie. 

        Pan Waldemar Majtyka - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał w pierwszej kolejności 

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 większością głosów/ 14 za , 1 wstrzymujący/ podjęła uchwałę  

nr 70/X/2015  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała stanowi załącznik do  

protokołu. 

         Następnie Pan Waldemar Majtyka- Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2015 rok z wprowadzoną poprawką. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych i Rada Miejska w Praszce większością głosów/14 za , 1 wstrzymujący/ podjęła uchwałę  

nr 71/X/2015 w sprawie zmian w  budżecie Gminy Praszka na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik  

do protokołu. 

 

Ad 10     

        Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady poprosił  radnych o zgłaszanie kandydatur na 

członków Komisji Statutowej,  kto chce pracować w komisji nad statutem gminy. 

Akces pracy w komisji statutowej zgłosiły następujące osoby: 

1. Józef Pilarski 

2. Jan Jarząb 
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3. Grażyna Sołtysiak 

4. Tadeusz Patyk 

5. Grzegorz Jabłoński 

6. Łukasz Bilski 

7. Bogusław Łazik 

        Pan Waldemar Majtyka- Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w 

sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 72/X/2015 w sprawie powołania  

doraźnej Komisji Statutowej. 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 rozpatrzenia skargi na działalność 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady po przeanalizowaniu skargi i pisma Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Praszce wyjaśniającego sprawę skarżącego uznały skargę za bezzasadną. Uzasadnienie 

stanowi załącznik do projektu uchwały w tej sprawie. 

        Pan Waldemar Majtyka- Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w 

sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 73/X/2015 w sprawie rozpatrzenia  

skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 12.  

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z pismem Prezesa 

Sądu Okręgowego w Opolu Rada Miejska w Praszce ma dokonać wyboru trzech ławników do Sądu 

Rejonowego w Oleśnie na kadencję 2016-2019. Przypomniał, że zgodnie z ustawą o sądach 

powszechnych ławników wybiera się w głosowaniu tajnym, zatem należy powołać komisję 

skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania tajnego dla wyboru ławników. 

Radni jednogłośnie powołali Komisję Skrutacyjną w składzie: 

1. Józef Pilarski 
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2. Arkadiusz Kościelny 

3. Mieczysław Noga 

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

pięciu kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie na kadencję 2016-2019: 

1.  Barbara Danuta Soberka - zgłoszona przez Prezesa Sądu Rejonowego w Oleśnie 

2.  Anna Nowocień – Pluskota – zgłoszona przez Prezesa Sądu Rejonowego w Oleśnie 

3.  Czesław Władysław Szewczyk – zgłoszony przez Prezesa Sądu Rejonowego w Oleśnie 

4.  Marian Heluszka – zgłoszony przez MOZ NSZZ „ SOLIDARNOŚĆ” działającą przy Neapco 

Europe w Praszce 

5.  Ryszard Jochymski – zgłoszony przez MOZ NSZZ „ SOLIDARNOŚĆ” działającą przy Neapco 

Europe w Praszce. 

             Pan Bogusław Łazik poprosił Przewodniczącego Zespołu Opiniującego do spraw wyboru 

ławników o przedstawienie opinii o kandydatach na ławników. 

              Pan Waldemar Majtyka odczytał protokół Zespołu Opiniującego do spraw wyboru 

kandydatów na ławników, w którym Zespół Opiniujący kandydatów na ławników stwierdził, że po 

przeanalizowaniu prawidłowości dokonania zgłoszeń kandydatów oraz po zapoznaniu się z 

informacją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu o poszczególnych kandydatach na 

ławników pozytywnie opiniuje wszystkich kandydatów na ławników. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił  Komisję Skrutacyjną o przystąpienie 

do przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie na kadencję 2016-2019. 

             Pan Józef Pilarski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że wybory 

ławników odbędą się w sposób tajny. Wszyscy Radni otrzymają kartę do głosowania z nazwiskami 

pięciu kandydatów. Głosowanie odbędzie się w ten sposób, że jeśli  popieramy kandydata  to 

stawiamy znak „x” w kratce z lewej strony nazwiska kandydata, a jeśli nie popieramy, to 

pozostawiamy pustą kratkę obok nazwiska kandydata. Kandydat musi otrzymać większość głosów 

radnych, by zostać wybranym na ławnika. 

   Przeprowadzono głosowanie . 

               Pan Józef Pilarski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił protokół z 

przeprowadzonych wyborów na ławników, w którym Komisja stwierdziła, że głosowało 15  

Radnych i kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: 

   1. Pani Barbara Danuta Soberka  - 8 głosów 

   2. Pani Anna Nowocień – Pluskota – 7 głosów 

   3. Pan Czesław Władysław Szewczyk – 3 głosy 
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   4. Pan Marian Heluszka – 9 głosów 

   5. Pan Ryszard Jochymski – 8 głosów. 

 

   Na ławników zostali wybrani: 

 

   1. Pan Marian Heluszka – 9 głosów 

   2. Pani Barbara Danuta Soberka  - 8 głosów 

   3. Pan Ryszard Jochymski – 8 głosów. 

                                                                                                  

   Protokół  oraz karty do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

            Pan Waldemar Majtyka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyboru ławników. 

   Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 74/X/2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu 

Rejonowego w Oleśnie na kadencję 2016-2019. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 13.   

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że temat dalszego funkcjonowania 

stadionu w Praszce był omawiany wcześniej, odbyły się trzy spotkania zespołu powołanego do 

wypracowania stanowiska w sprawie funkcjonowania stadionu i trzeba dzisiaj podsumować ten 

temat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Jest wniosek radnych by dążyć do przejęcia obiektu stadionu, bo w takich miasteczkach jak nasze 

takie obiekty są zarządzane przez gminne jednostki. Dzisiaj powinniśmy zdecydować,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

czy przejmujemy obiekty stadionu w Praszce i kiedy. Są propozycje by przejęcie nastąpiło na koniec 

pierwszego półrocza 2016 r. lub na koniec roku 2016. Zapytał o opinie i stanowiska komisji stałych. 

       Pan Henryk Łowejko – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że stanowisko 

komisji jest takie, że nie można dalej zwlekać z przejęciem obiektu stadionu i należy to zrobić w 

połowie 2016 roku lub na początku 2017 r. 

        Pan Tadeusz Patyk – Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

poinformował, że komisja nie zajęła stanowiska w tej sprawie. 

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia  

i Pomocy Społecznej poinformowała, że komisja jednogłośnie jest za przejęciem obiektów stadionu 

ale sugeruje by zastanowić się nad terminem przejęcia. Należy to przejęcie rozłożyć w czasie ze 

względu na planowany remont basenu oraz perspektywę budowy zalewu. 
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        Pan Arkadiusz Kościelny – Przewodniczący Komisji Gospodarczego Rozwoju Gminy  

poinformował, że komisja nie zajęła stanowiska, ale sugeruje by przejąć obiekty stadionu by 

doprowadzić je do lepszego stanu. 

                 Pan Józef Pilarski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej stwierdził, że komisja jest 

za przejęciem stadionu, ale bez terminu przejęcia, gdyż trzeba mieć na uwadze sytuację gminy, która 

dość dynamicznie się rozwija. 

                Pan Bogusław Łazik podsumował  opinie i stwierdził, że termin przejęcia jest do uzgodnienia,  

         ale najbardziej optymalny jest termin nie wcześniej niż 1 lipca 2016 r. i nie później niż 1 stycznia 

         2017 r. 

       Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, że jeśli chodzi o dbałość o ten 

obiekt, to w tym roku wyłożyliśmy na remonty ok.25.000 zł, w przyszłym roku też coś 

przeznaczymy na remonty na stadionie. Co do terminów to trzeba podchodzić ostrożnie, bo trzeba 

przejąć stadion z dwoma etatami i hotelem. To są duże potrzeby finansowe. Jeśli Rada uzna, że 

trzeba to zrobić, to muszą też być zaplanowane środki na ten cel w przyszłym roku. W kraju mamy 

deflację i dochody gminy spadają. Przy projekcie budżetu będziemy dyskutować na co przeznaczyć 

środki. Jeśli będzie wyznaczony termin przejęcia stadionu, to muszą też być zaplanowane środki w 

budżecie. Proponuje, by nie wyznaczać terminu przejęcia obiektu stadionu, a jak będą możliwości 

finansowe to będziemy przystępować do przejęcia. Trzeba brać pod uwagę to, że gmina będzie w 

przyszłym roku wykupywać grunty, a to już całkiem zmienia stan rzeczy, bo będziemy musieli z 

wielu rzeczy zrezygnować. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady podsumował, że głównie chodzi o to, by był sygnał 

dla sportowców, że obiekt będzie przejęty. Zapytał radnych, kto jest za wnioskiem by przejąć obiekty 

stadionu w Praszce z dniem 1 stycznia 2017 r. 

Radni jednogłośnie poparli wniosek by przejąć obiekty stadionu w Praszce z dniem 1 stycznia 2017 

r. 

 

         Ad 14. 

                  Pan Bogusław Łazik -  Przewodniczący obrad stwierdził, że na poprzedniej sesji  

         rozpatrywaliśmy sprawę  wniosku Grupy Obywatelskiej  MIWO o nadanie nazwy mostu na rzece  

         Prośnie w Praszce im. Józefa Góreckiego. Został ustalony termin do 15 września 2015 r. na 

         zgłaszanie innych propozycji w sprawie nazwy mostu.  Nie wpłynęły inne propozycje nazwania  

mostu, wobec czego kierujemy wniosek o nadanie mostu im. Józefa Góreckiego do konsultacji 

społecznych i na następnej sesji podejmiemy decyzję. Kto jest za skierowaniem wniosku do 
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konsultacji społecznych? Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na skierowanie wniosku Grupy 

Obywatelskiej MIWO o nadanie nazwy mostu im. Józefa Góreckiego.  

 

Ad 15.   

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa budowy zalewu na rzece 

Prośnie była sygnalizowana wcześniej. Odbyło się też spotkanie konsultacyjno-informacyjne w tej 

sprawie. Jest szansa na dofinansowanie budowy zalewu ze środków unijnych. Na dzisiejszą sesję 

Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie  podjęcia działań zmierzających do utworzenia 

zbiornika retencyjnego. Poinformował, że zbiornik budowany byłby na terenie gmin Gorzów Śląski i 

Praszki. Rada Miejska w Gorzowie dała Burmistrzowi zielone światło, by ten pomysł kontynuować. 

        Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że przedstawiony projekt uchwały umożliwi wspólnie z 

Gminą Gorzów Śl. starać się o zmianę wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego, by 

ten zalew / zbiornik retencyjny/ mógł powstać.  Byłby zabezpieczeniem przed powodzią i suszą dla 

obu gmin. Nie ma szans pojedynczy wniosek, dlatego wspólnie z gmina Gorzów Śl. wystąpimy do 

Wojewody Opolskiego i Marszałka Województwa Opolskiego z wnioskiem na małą retencję i z 

wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. Dlatego 

wniósł projekt uchwały, by móc podjąć te działania. 

        Pan Waldemar Majtyka- Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w 

sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia zbiornika retencyjnego. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 75/X/2015 w sprawie podjęcia  

działań zmierzających do utworzenia zbiornika retencyjnego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 16.    

        Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił  informację dotyczącą analizy       

oświadczeń majątkowych za 2014 rok złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Praszce. Informacja 

stanowi załącznik do protokołu. 

         Odczytał  również pismo Wojewody Opolskiego dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za 

2014 rok złożonych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce i Burmistrza Praszki.  

Wojewoda  w wyniku analizy porównawczej treści oświadczeń z kserokopiami zeznań rocznych za 

2014 rok nie stwierdził naruszenia przepisów prawa w złożonych oświadczeniach, poza  nie 

wskazaniem w obu oświadczeniach w punkcie IX , czy wymienione składniki stanowią majątek 

odrębny , czy małżeńską wspólność majątkową.   
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       Pan Bogusław Łazik poinformował , że jeszcze nie wpłynęło pismo z Urzędu Skarbowego w 

Oleśnie w sprawie szczegółowej analizy oświadczeń majątkowych. Po otrzymaniu pisma radni zostaną 

zapoznani z uwagami Urzędu Skarbowego, by w przyszłości uniknąć błędów, które są popełniane przy 

wypełnianiu oświadczeń. 

 

Ad 17.   

       Pan Jarosław Tkaczyński - Burmistrz Praszki  przedstawił  informację dotyczącą analizy 

oświadczeń majątkowych za 2014 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń 

majątkowych Burmistrzowi Praszki.  Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

        Ad 18.                   

                 Pani Danuta Janikowska przedstawiła  informację o stanie realizacji zadań oświatowych,  

        w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów za rok szkolny 2014/2015. Informacja stanowi załącznik 

        do protokołu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

         Następnie wręczono uczniom szkół podstawowych i publicznego gimnazjum  nagrody za  

najlepsze osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2014/2015. 

 

Ad 19.  Zapytania i wolne wnioski.  

        Pan Tadeusz Patyk – Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

poinformował o odbytym posiedzeniu wyjazdowym komisji w celu sprawdzenia stanu dróg gminnych. 

Komisja stwierdziła, że najgorszy stan dróg jest w miejscowościach: Rosochy, Brzeziny, Prosna,                                    

Wygiełdów i Szyszków, ale pozostałe drogi też wymagają remontów. 

        Pan Jan Gędek zapytał, czy komisja sprawdzała stan dróg w Strojcu, droga do Kuźniczki, 

Stanisławka, Zawodzie, bo tam też  drogi wymagają pilnej naprawy. 

        Pani Grażyna Sołtysiak poruszyła sprawę pisma mieszkańców ul. Styczniowej o oświetlenie drogi i 

położenia 2 płyt celem wyrównania drogi do bloków. Mieszkańcy wielokrotnie się o to zwracali do 

urzędu. Zapytała, czy w ul. Warszawskiej trzeba było zrywać chodniki, które były dobre. Te pieniądze 

można było przeznaczyć na inne cele. 

       Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że z oświetleniem jest taka sprawa, że została ustalona 

zasada, że robimy oświetlenia sukcesywnie i tak jako pierwsza jest robiona ul. Powstańców Śl., 

następnie ul. Wodna w Kowalach i w Szyszkowie. Jeśli chodzi o ul. Styczniową najpierw trzeba byłoby 

zrobić projekt. Co do ul. Warszawskiej to sprawa wygląda tak, że trzeba było wymienić całą instalację 

wodociągową, przez co trzeba było zerwać płytki. Ale tych płytek nie wyrzucamy tylko robimy parking 

przy Urzędzie Miejskim a część przekażemy do OSP w Brzezinach. Przy projekcie budżetu będziemy 
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się zastanawiać, które rzeczy robić i w jakiej kolejności. Od 2010 roku wymienialiśmy oświetlenie na 

oszczędniejsze i sukcesywnie robimy oświetlenia w gminie. Tam gdzie jest linia nie ma większego 

problemu z lampami, ale tam gdzie nie ma to już potrzebny jest projekt. 

      Pani Iwona Zagrodnik sołtys wsi Rosochy również zwróciła się z prośbą o wykonanie oświetlenia na 

kolonii w Rosochach. 

      Pan Jan Gędek –sołtys wsi Strojec zaapelował o wykonanie oświetlenia w Strojcu na ul. Stawowej, 

Ogrodowej, obok boiska i Stanisławce. 

       Pan Krzysztof Spodzieja odniósł się do sprawy oświetlenia na ul. Wodnej w Kowalach. Stwierdził, 

że Burmistrz wysłał mieszkańców do niego, bo to rada decyduje o wykonaniu oświetlenia.  

      Pan Henryk Łowejko – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wnioski Komisji: 

1) dot. interwencji w sprawie zniszczenia pasa drogowego przy ul. Kiczmachów i ul. Kolejowej w 

Kowalach. Ktoś przyorał rów, a potem zasypał. Urząd podejmował jakieś działania, wysłał pisma  

wzywające  do przywrócenia stanu pierwotnego, ale te osoby  odpisują, że to zrobią, ale kosztami 

obciążą gminę. Takie działania są bezskuteczne i stąd prośba do Burmistrza, by podjąć bardziej 

zdecydowane działania w tym kierunku. 

2)  wykonanie remontu chodnika, oświetlenia i naprawy nawierzchni w ul. Listopadowej . 

 

Ad 20.   

       Pan Bogusław Łazik przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Rady. Część z nich dotyczy 

wniosków o ujęcie zadań w budżecie gminy na 2016 rok: 

-  pismo OSP Wygiełdów – remont remizy OSP w Wygiełdowie, 

- pismo Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie – przekazanie pisma Pana Balcerowiaka. Pismo 

było przekazane do wiadomości komisjom stałym, 

- pismo-petycja w sprawie wykonania chodników w Praszce przy ul. Mickiewicza, na cmentarz oraz 

wykonania toalet miejskich, 

- pismo mieszkańców ul. Pod Rozterkiem o wyrównanie wjazdu ze Skotnicy, 

- pismo Pana Stanisława Nogi o wykonanie nawierzchni zatoczki przy ul. Mickiewicza, 

- pismo mieszkańców Kowali o wykonanie oświetlenia ul. Wodnej i Ogrodowej, 

- pismo mieszkańców ul. Styczniowej o wykonanie oświetlenia i poprawienie stanu drogi (sprawę 

przedstawiła Radna Grażyna Sołtysiak), 

- pismo sołtysa i mieszkańców wsi Sołtysy dot. protestu przeciwko budowie w Sołtysach zakładu 

przetwarzania odpadów z gumy i tworzyw sztucznych, 

- pismo Prezesa Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wł. Reymonta w Praszce o zwolnienie z 

opłat za wywóz odpadów z terenu ogrodu za okres od. 1.11.2015 do 31.03.2016 r., 
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- pismo Ks.Prałata Stanisława Gasińskiego – podziękowanie dla Radnych za udział w Uroczystości 

Koronacji Papieskimi Koronami Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w dniu 12 września 2015 r.  

       Pani Grażyna Sołtysiak zwróciła uwagę, że mieszkańcy piszą pisma, ale też oczekują na nie  

odpowiedzi, bo nie zawsze ją dostają. 

       Pan Jarosław Tkaczyński poinformował o spotkaniu z ochotniczymi stażami pożarnymi. Na 

spotkaniu zostały poruszone sprawy dotyczące remontów strażnic oraz zakupu samochodów 

pożarniczych i sprzętu. Co do zakupu nowych samochodów to będzie bardzo trudno, gdyż  ma być 

przyznany tylko jeden samochód na powiat. Jakie będą kryteria jeszcze nie wiadomo, być może będzie 

brana pod uwagę ilość wyjazdów. W naszej gminie kwalifikowałaby się tylko OSP Praszka, ale i tak 

będzie trudno. Remont Strażnicy w Wygiełdowie  też będzie trudny, bo jest to ok. 500.000 zł. 

Wczoraj był na spotkaniu z marszałkiem województwa , gdzie omawiane były sprawy obszarów 

funkcjonalnych. Każdy obszar otrzyma pulę pieniędzy. Wnioski będą lepiej punktowane, jeśli będą je 

składały związki gmin. Nasze trzy powiaty: Kluczbork, Namysłów, Olesno ze składek mają ok. 120.000 

zł i było rozpatrywane wykonanie studium na jakie drogi i ścieżki rowerowe można byłoby uzyskać 

pieniądze. Terminy naboru wniosków będą konsultowane z obszarem funkcjonalnym. 

    Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że z firmą konsultingową będzie konsultował wspólnie z 

gminą Gorzów Śl. modernizację oczyszczalni ścieków. Ta inwestycja może kosztować 8-9 milionów zł. 

Dofinansowanie może wynieść 80% wartości projektu. O tym będzie informował, ale najpierw trzeba 

zlecić projekt. 

    Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odniósł się do dzisiejszego wystąpienia związków 

zawodowych działających przy Neapco Europe w Praszce i złożonej petycji w sprawie podjęcia 

wszelkich działań by zatrzymać zakład Neapco w Praszce. Poinformował, że na posiedzeniach komisji 

mówił o podjętych działaniach. W sierpniu spotkał się z Panem Kasulem z Firmy Neapco. Decyzja 

jeszcze wtedy nie zapadła. Spotkał się też z Prezesem Furmanem z firmy Tedrive i przedstawicielem 

Funduszu Orlando. Praszka jest dla nich dobrym portfelem jeśli chodzi o interesy, ale też mają interesy 

z Chinami. Fundusz Orlando podpisał umowę z firmą Tepra na dzierżawę hali produkcyjnej i przez 5 lat 

było wszystko w porządku, ale teraz ceny są nieaktualne. Nowy Zarząd Neapco chciał obniżyć cenę o 

połowę i rozmowy się przerwały. Zaproponował miejsce rozmów u siebie. Amerykanie chcą taniej 

produkować. Pan Kasul uważa, że miasto ma teren i powinien go przekazać pod zakład, a nie że Neapco 

ma kupić ten teren i że będzie się rozglądał po innych gminach. Nasza gmina nie jest w stanie zaciągnąć 

tak wysokich kredytów by wykupić teren pod zakład. Zaproponował dwa rozwiązania: wykup gruntów 

przez firmę deweloperską lub przez  specjalną strefę ekonomiczną, ale wtedy musi być zawarta umowa 

o wykupieniu tych gruntów przez Firmę Neapco. Pan Kasul nie przyjmował do wiadomości takiego 

rozwiązania. Gmina ma obowiązek sprzedaży gruntów przetargiem, nie może inaczej sprzedać gruntów. 



16 
 

Strefa ekonomiczna może wykupić grunt, ale musi być on odkupiony przez zakład i zawarte to musi być 

w umowie. Tu chodzi o grę między Neapco i Orlando i to może być  kosztem samorządów. Sądząc po 

zachowaniu się Neapco może tak być. Czy Burmistrz Wielunia postępuje słusznie tego nie wie. 

Amerykanie nie dają gwarancji wykupienia gruntów. Co do ulg to 200 tys. euro pomocy de minimis to 

dla nich żadna ulga. Im chodzi o płace, chodzi im o tanią siłę roboczą. Zakład, który dysponuje 

innowacyjną produkcją nie jest łatwy do przeniesienia, ale montownia tak. Dyrekcja tego zakładu jest za 

tym, by zakład został w Praszce. Prawdopodobnie firma konsultingowa oceniająca oferty nie dała 

odpowiedzi, która oferta jest najlepsza, a słychać że inny samorząd podejmuje rozmowy i działania. 

Zarząd Neapco nie ma jeszcze żadnej opinii , jeszcze nie ma decyzji w tej sprawie.  

      Pan Henryk Łowejko poinformował, że geneza całej sprawy wygląda tak, że związki zawodowe 

przy Neapco są w sporze zbiorowym z Neapco, z Tedrive i Orlando. Związki Zawodowe nigdy nie 

uznały podziału zakładu na Teprę i Tedrive. Jako radni wybrani przez społeczeństwo musimy działać, 

by zakład pozostał w Praszce. Związki Zawodowe dostały na spotkaniu z dyrektorem personalnym 

Neapco informację , że są brane pod uwagę dwie lokalizacje: pierwsza przy zakładzie i  druga poza 

Praszką. Obie lokalizacje praszkowskie przepadły, zostały Wieluń i Olesno. Wie z prasy, że Burmistrz 

Wielunia jest już pewny, że Neapco powstanie w Wieluniu. Twierdzi, że nie będzie w Wieluniu 

bezrobocia. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że w Praszce stawka godzinowa dla nowych 

pracowników jest w wysokości 12-13 zł na godzinę a  w Wieluniu może być na poziomie 8 zł na 

godzinę. Nie wie czym Wieluń zachęcił firmę Neapco. Związkom zawodowym chodzi o to, by 

utrzymać miejsca pracy. Zdają sobie sprawę z tego że amerykański biznes jest  zaborczy i bezwzględny. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że pismo złożone przez Związki 

Zawodowe przy Neapco jest w tonie ultimatywnym, a na końcu jest stwierdzenie, że za dwa tygodnie 

pracownicy przyjdą do Burmistrza i do Rady zapytać co zostało zrobione.  To nie jest tak, że nic się nie 

robi. Burmistrz prowadził rozmowy w tej sprawie z właścicielami firm Neapco, Tedrive, Orlando, by 

mieć dokładniejsze informacje. Neapco chce, by gmina wykupiła grunty pod zakład, a to jest koszt ok. 

7,5 mln zł. Wieluń wykupił grunty za 12 mln zł, ale czy naszą gminę stać na takie koszty. Może to jest 

gra, polityka, związki zawodowe wiedzą, że jest decyzja w tej sprawie. 

     Pan Henryk Łowejko stwierdził, że  nie wie jak było redagowane pismo do Rady, sprawa wyszła 

wczoraj. Może stwórzmy wspólny front związki zawodowe-samorząd i znajdźmy rozwiązanie tego 

problemu. 

     Pan Józef Pilarski również stwierdził, że należy połączyć wszystkie siły, by rozwiązać problem 

pomyślnie dla całego społeczeństwa. Pan Kościelny często bywał w Niemczech i tam wszyscy jednoczą 

się by rozwiązać problem z korzyścią dla środowiska. U nas nie widzi takich działań, związki swoje, 

samorząd swoje i dyrekcja swoje. Nie ma zaufania do samorządu, a politycy, jak dziś przedstawił 
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sprawę Pan Świeykowski ,widzą to w kategoriach wyborów.  Oczekuje takich działań, by burmistrz był 

w kontakcie z Neapco, a Neapco z burmistrzem, bo rozmowy są potrzebne i tylko to da efekty. 

       Pan Henryk Łowejko dodał, że związki zawodowe chcą przyśpieszyć zwołanie rady europejskiej 

związków zakładu w Diuren, bo tam można jeszcze coś zdziałać z niemieckimi  związkami 

zawodowymi, bo ta polityka dotyczy też Diuren.  Połączone związki zawodowe  nasze i niemieckie 

mogą wyartykułować swój sprzeciw i starać się zwrócić uwagę na problem na forum europejskim. 

      Pan Bogusław Łazik podsumował, że zwołane będzie specjalne spotkanie Radnych w tej sprawie, a 

Burmistrz spotka się z przedstawicielami związków zawodowych i Zarządem Neapco. 

 

Ad 23.  

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

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

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

 

 

Protokołowała 
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