PROTOKÓŁ Nr XVI/2016
sesji Rady Miejskiej w Praszce
w dniu 12 maja 2016 roku w godz. 1000 - 1240
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki
Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza Praszki
Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz
Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik
Pan Henryk Krześniak – Radny Powiatu Oleskiego
Pan Leszek Kałwak – Radny Powiatu Oleskiego
Pan Leszek Krzyżanowski – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce
Pan Przemysław Bachowski – PHU DOMEXPOL Gorzów Śląski
Sołtysi 11 osób/ wg listy obecności/
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Informacja z działalności Burmistrza Praszki.
Przedstawienie Koncepcji budowy zbiornika retencyjnego na granicy gmin Gorzów Śl.Praszka.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce za 2015 rok.
Przedstawienie informacji „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015”.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu (remont
drogi Gana-Kuźnica).
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Praszka na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021” wraz z jego prognozą
oddziaływania na środowisko.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Przedmość położonej
w Gminie Praszka na lata 2015-2020.
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy
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Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za 2014 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców
Wojennych w Łambinowicach-Opolu”.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Sprawy różne:
- podjęcie stanowiska w sprawie poparcia Rezolucji w sprawie integralności terytorialnoadministracyjnej Województwa Opolskiego.
18. Zakończenie obrad.
STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:

Ad .1
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych
radnych na XVI/2016 sesji Rady Miejskiej. Stwierdził , że obecnych jest 15 radnych, zatem obrady
są prawomocne.
Powitał również gości zaproszonych: radnych powiatu oleskiego, sołtysów, burmistrza,
pracowników Urzędu Miejskiego oraz Państwo Bachowskich.
Ad 2.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad, który
otrzymali wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o sesji.
Zapytał Radnych, czy mają uwagi lub inne propozycje do przedstawionego 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Informacja z działalności Burmistrza Praszki.
Przedstawienie Koncepcji budowy zbiornika retencyjnego na granicy gmin Gorzów Śl.Praszka.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce za 2015 rok.
Przedstawienie informacji „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015”.
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9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu (remont
drogi Gana-Kuźnica).
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Praszka na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021” wraz z jego prognozą
oddziaływania na środowisko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Przedmość położonej
w Gminie Praszka na lata 2015-2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy
Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za 2014 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców
Wojennych w Łambinowicach-Opolu”.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Sprawy różne:
- podjęcie stanowiska w sprawie poparcia Rezolucji w sprawie integralności terytorialnoadministracyjnej Województwa Opolskiego.
18. Zakończenie obrad.

Ad. 3
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z
XV/2016 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 31 marca 2016 r. wyłożony był do wglądu w biurze
Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszym posiedzeniem. Poprosił o zgłaszanie uwag do protokołu.
Nie wniesiono do protokołu uwag. Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokół Nr XV/2016 z dnia 31
marca 2016 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 Józef Pilarski
- Pani Grażyna Sołtysiak
- Pan Arkadiusz Kościelny
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:
- Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca
- Pan Józef Pilarski
- Pan Arkadiusz Kościelny
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Ad 5.
Przewodniczący obrad poprosił Burmistrza Praszki o przedstawienie informacji z działalności
za okres między sesjami Rady Miejskiej .
Jarosław Tkaczyński - Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności za okres od
1 kwietnia 2016 r. do dnia 12 maja 2016 r. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Pani Grażyna Sołtysiak zapytała Burmistrza o ilość uczniów do pierwszych klas i gdzie będzie
utworzona pierwsza klasa?
Pani Danuta Janikowska odpowiedziała, że w Strojcu jest 8 dzieci, a w Praszce jest 10 dzieci i
prawdopodobnie będzie utworzona klasa I w PSP Nr 2 w Praszce.
Nie było więcej pytań ani uwag do przedstawionej informacji.
Ad 6.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poinformował, że na dzisiejszej sesji Pan
Przemysław Bachowski przedstawi koncepcję budowy zbiornika retencyjnego na granicy gmin
Gorzów Śl. i Praszka.
Pan Przemysław Bachowski przedstawił koncepcję budowy zbiornika retencyjnego w gminach
Gorzów Śl. i Praszka. Poinformował, że zbiornik zapasowy i boczny będzie spełniał funkcję
zbiornika chroniącego przed powodzią i przewidziany jest na 2 mln m3 wody. Przedstawił mapę
zagrożenia powodziowego na terenie gmin Gorzów Śl. i Praszka opracowaną przez Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej w Warszawie, mapę zasięgu zalewu i mapę lokalizacji zbiornika. Będzie
połączony ze ścieżką rowerową do Olesna oraz z drogami turystycznymi między sołectwami.
Szacunkowy bilans wodny, najniższy przepływ 0,09 m3/sek., a najwyższy 37,4 m3/sek. Zbiornik
napełni się do 2 mln m3 przez 8 dni. Przedstawił wizualizację wykorzystania zbiornika. Będzie
możliwość budowy ośrodka sportów wodnych, przystani kajakowej, hotelu lekkoatletycznego
dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, pola golfowego, deptaku i plaż, a także klubu
jachtowego przez inwestorów, którzy będą chcieli zagospodarować teren wokół zbiornika. Będą też
zatoczki dla pojazdów dostosowane dla osób niepełnosprawnych, place zabaw i boisko
dwufunkcyjne. Każda plaża będzie o pow. 25 arów i na 500 osób. Na dzień dzisiejszy są trzy opcje
zbiornika i po badaniach ilości humusu będzie zrobiony odpowiedni wał. Obszarowo zbiornik
będzie na powierzchni 110 ha, w tym w gminie Praszka na 24 ha. Zgodnie z ustawą rolną te tereny
będą przejęte przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Odwierty i skład geologiczny gruntów będzie
kolejnym etapem budowy zbiornika.
Pan Krzysztof Spodzieja zapytał, kto to wszystko sfinansuje?
Pan Przemysław Bachowski odpowiedział, że jest to projekt hybrydowy i będzie realizowany
z zaangażowaniem partnerstwa prywatnego. Unia będzie zwracała koszty inwestorom prywatnym.
Gminy będą spłacać strefę publiczną przez okres 30 lat. Jest to projekt hybrydowy na 300 mln zł i
wpisujemy się w nową koncepcję rozwoju małych miast. Tu nie ma dużego uprzemysłowienia i
trzeba stawiać na turystykę. Wyliczenia ekonomiczne całego przedsięwzięcia i harmonogram prac
będą ustalone od II kw.2016 r. do 2017 roku. Obie gminy nie są w stanie zrealizować projektu
hybrydowego. Projekty z przedsiębiorcami dają minimum 400 miejsc pracy, a zyski roczne będą na
poziomie 44 mln zł .
Pan Łukasz Bilski zapytał, czy w koncepcji brano pod uwagę warunki klimatyczne przy
wyliczeniach.
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Pan Bachowski poinformował, że będą strefy bezpłatne, plaże i place zabaw. Wariant
maksymalny zakłada, że będzie korzystać 2000 osób, a wariant minimalny 830 osób. Całe
przedsięwzięcie, ze względu na wielkość środków musi być współfinansowane z inwestorami
zewnętrznymi. Jest sugestia, by było co najmniej 5 partnerów prywatnych, bo przy jednym unia
może nie dać środków. Jesteśmy w stanie zrobić region turystyczny. Będzie też zbiornik służył
wędkarzom, bo w Prośnie jest II klasa czystości wody.
Pan Józef Pilarski zapytał, kto będzie płacił za projekt , gminy czy partnerzy?
Pani Bachowska poinformowała, że można założyć spółkę, w skład której wchodziłyby gminy
Gorzów Śl. i Praszka oraz inwestorzy prywatni. Jest podpisane porozumienie między gminami na
część wstępną. Jeśli gminy zdecydują o partnerstwie to spółka przejmie zobowiązania finansowe.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady zaproponował, by przesłać prezentację
elektronicznie dla radnych, a następnie zorganizować spotkanie robocze, bo dzisiaj mamy
ograniczenia czasowe.
Pan Jan Gędek – sołtys wsi Strojec zwrócił uwagę, że mowa jest o zbiorniku
przeciwpowodziowym na rzece Prośnie, a do tej pory zalewała nas Wyderka.
Pan Bachowski odpowiedział, że zbiornik uchroni gminę przed falą powodziową.
Pan Józef Pilarski stwierdził, że radnych interesują terminy realizacji. Rada dała przyzwolenie
Burmistrzowi, by rozpocząć działania, ale teraz jest potrzeba podjęcia decyzji, że wchodzimy w
dalszą część budowy zbiornika, po to by nie blokować projektu technicznego. Ponieważ nie ma
inwestorów prywatnych i spółki, to koszty muszą ponosić gminy. Pan Bachowski przedstawił
projekt kluczowy z innowacyjnością, czyli rozwijamy region, nie tylko budujemy zbiornik.
Pan Henryk Łowejko zapytał, jaki jest czasookres realizacji projektu.
Pan Bachowski odpowiedział, że do 2020 roku.
Pan Leszek Kałwak – Radny Powiatu Oleskiego stwierdził, że należy powołać zespół roboczy
Gmin Gorzów Śl. i Praszki i działać.
Pan Krzysztof Spodzieja stwierdził, że był przegłosowany wniosek na 50.000,-zł na badania
geologiczne, czy to zostało zrobione?
Pan Bachowski odpowiedział, że z tych środków płacone będą badania geologiczne i
odwierty.
Pan Waldemar Majtyka zapytał, o jakie działania konkretne chodzi, jeśli jest mowa o
innowacyjności tego projektu.
Pan Bachowski odpowiedział, że innowacyjnością będzie wybudowanie kompleksu
sportowego dla osób niepełnosprawnych. Turystyka dla niepełnosprawnych przynosi duże pieniądze
i trzeba stworzyć ofertę dla niepełnosprawnych.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że opracowanie, o którym dzisiaj mówimy zostało przekazane
w wersji papierowej i elektronicznej Burmistrzowi i można się z nim zapoznać. Jedno robocze
spotkanie już się odbyło w Gminie Praszka i jedno w Gorzowie Śl.
Pan Leszek Kałwak – Radny Powiatu Oleskiego zwrócił uwagę, że tu chodzi o przyśpieszenie
działań.
Pan Bachowski stwierdził, że pieniądze na projekt hybrydowy leżą w Brukseli. Ten projekt
musi być wprowadzony w Studium zagospodarowania przestrzennego.
Pan Józef Pilarski stwierdził, że należy powołać zespół roboczy, bo chodzi o przyśpieszenie
działań, bo inaczej nie zdążymy złożyć wniosku.
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Pan Bogusław Łazik zaproponował, by na tym zakończyć temat zbiornika i przenieść
ewentualną dyskusję do punktu - sprawy różne.
Ad 7-8.
Pan Bogusław Łazik poinformował, że Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce
przedstawił dwa dokumenty:
- sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce za 2015 rok.
- „Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2015”.
Dokumenty są bardzo obszerne i radni otrzymali by się z nimi zapoznać szczegółowo. Poprosił
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o przedstawienie najistotniejszych spraw.
Pan Leszek Krzyżanowski – Kierownik OPS w skrócie przedstawił najważniejsze sprawy
dotyczące działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce. Poinformował, że przybywa nowych
zadań. W 2015 roku doszły świadczenia oświatowe i wdrożono karty: Dużej Rodziny i Opolska Karta
Seniora. Zostały wyremontowane pomieszczenia na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
przemocy w rodzinie. Teraz wszedł projekt 500+ i trzeba będzie dalej adoptować pomieszczenia na
pracę socjalną. W sprawozdaniu wykazano, że najwięcej z pomocy społecznej korzystają osoby żyjące
w ubóstwie. Drugą kategorią są osoby bezrobotne i osoby które znalazły się w trudnej sytuacji
losowej. Ubywa osób korzystających z pomocy społecznej.
Działają stowarzyszenia na rzecz pomocy społecznej. Na terenie OPS działa Stowarzyszenie Janko
Muzykant.
Pan Leszek Krzyżanowski odniósł się do oceny zasobów pomocy społecznej. Stwierdził, że
przedstawione zostały zadania gminy. Wskazany jest obszar działań w zakresie utworzenia domu
dziennego pobytu osób starszych. W tym celu chce zorganizować konferencję z udziałem
pracowników socjalnych i wolontariuszy. Poinformował również, że przyjęto ok. 636 wniosków w
ramach projektu 500+. Dużo wniosków wpłynęło drogą elektroniczną, ale było dużo błędów i trzeba
było je uzupełniać. Jeszcze powinno wpłynąć ok. 100 wniosków. Pieniądze są wypłacane na bieżąco.
Były już 3 transze wypłat, 25 każdego miesiąca, a teraz będą wypłacane co tydzień. Do realizacji
projektu 500+ są zatrudnione 2 osoby.
Pan Bogusław Łazik podziękował Panu Leszkowi Krzyżanowskiemu za wypowiedź i
poinformował, że Kierownik OPS był na posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i
Pomocy Społecznej, gdzie szczegółowo omówione zostały sprawy dotyczące działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sporu, Zdrowia i Pomocy
Społecznej stwierdziła, że obie informacje przedstawione przez Kierownika OPS zostały przyjęte bez
uwag i wniosków.
Pan Leszek Krzyżanowski zaprosił radnych do Ośrodka Pomocy Społecznej, by zobaczyli
pomieszczenia i wykonane remonty, a także zapoznali się z pracą ośrodka.
Ad 9.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła projekt
omawianej uchwały.
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Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie
została podjęta uchwała Nr 114/XVI/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 10.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu (remont drogi GanaKuźnica).
Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie
została podjęta uchwała Nr 115/XVI/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Oleskiemu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 11.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Praszka na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021” wraz z jego prognozą oddziaływania na
środowisko.
Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie
została podjęta uchwała Nr 116/XVI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021” wraz z jego
prognozą oddziaływania na środowisko. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 12.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o
opinię dotyczącą projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Przedmość
położonej w Gminie Praszka na lata 2015-2020.
Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie
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została podjęta uchwała Nr 117/XVI/2016 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi
Przedmość położonej w Gminie Praszka na lata 2015-2020. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przerwa w obradach – 15 minut.

Ad 13.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o
opinię dotyczącą projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie
została podjęta uchwała Nr 118/XVI/2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 14.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o
opinię dotyczącą projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu
współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2015 rok.
Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie
została podjęta uchwała Nr 119/XVI/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu
współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 15.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o
opinię dotyczącą projektu uchwały w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców
Wojennych w Łambinowicach-Opolu”.
Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie
została podjęta uchwała Nr 120/XVI/2016 w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa
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Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 16. Zapytania i wolne wnioski.
Pan Tadeusz Patyk zapytał, kiedy powstanie Zespół do spraw zbiornika retencyjnego, bo
jest ograniczony termin złożenia wniosku, a wcześniej muszą się odbyć konsultacje społeczne.
Pan Józef Pilarski odpowiedział jako koordynator współpracy miedzy gminami Gorzów Śl. i
Praszka, że spotkał się z Burmistrzem Gorzowa Śl i rozmawiał o budowie zbiornika, ale te działania
idą za wolno. Porozumienie między gminami miało być podpisane do końca 2015 roku a zostało
podpisane w kwietniu tego roku. Dopiero 3 dni temu Burmistrz Gorzowa Śl. podpisał umowę z
Panem Bachowskim i dopiero dzisiaj mogli przedstawić koncepcję budowy zbiornika. Uważa, że w
skład Zespołu powinien wejść Pan Bachowski oraz 2-3 radnych i taki zespół powinien się spotykać
raz w miesiącu, bo inaczej przegramy tę sprawę, musi być dynamika prac. Projekt techniczny
powinien być opracowany do końca roku, a na początku 2017 r. wniosek do Unii Europejskiej.
Deklaruje się do prac w Zespole. Trzeba będzie poświęcić swój czas, bo to nie będzie płatne. Na
następnej sesji musimy podjąć decyzje na dalszy etap – przygotowanie dokumentacji technicznej i
musimy zdecydować, czy w to wchodzimy, czy nie.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że do Zespołu do prac związanych z budową zbiornika
retencyjnego powinny wejść osoby z Gminy Gorzów Śl. i z Gminy Praszka. Zaproponował, by w
skład Zespołu weszli:
1. Pan Józef Pilarski
2. Pan Tadeusz Patyk
3. Pan Waldemar Majtyka
4. Pan Łukasz Bilski
Radni większością głosów 14 za i 1 wstrzymującym powołali Zespół do prac związanych z
budową zbiornika retencyjnego na granicy Gmin Gorzów Śl. – Praszka w składzie jak wyżej.
Pan Józef Pilarski stwierdził, że doraźnie mogą pracować w zespole dodatkowe osoby.
Pan Leszek Kałwak – Radny Powiatu Oleskiego stwierdził, że należy zobowiązać Gminę
Gorzów Śl. do działań w sprawie wykonania projektu zbiornika.
Pan Krzysztof Spodzieja zwrócił uwagę, że jak mówił Pan Bachowski trzeba będzie ująć budowę
zbiornika w Studium zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie studium robi się plan
miejscowy, który musi być zgodny ze studium.
Pan Józef Pilarski odpowiedział, że Burmistrz wie o tym. Całego studium nie będziemy
uchwalać, ale można w wydzielonym zakresie zrobić plan zagospodarowania przestrzennego.
Pan Krzysztof Spodzieja stwierdził, że nie robi się studium dla części, można zrobić miejscowy
plan zagospodarowania, ale też musi być zgodny ze studium.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że tym zajmie się Burmistrz i urbaniści. Zdecydowaliśmy o
wejściu w ten temat i będziemy to robić.
Pan Jan Jarząb zapytał, kiedy będzie ogłoszony następny konkurs na dyrektorów szkół w ZSP
Strojcu i w Gimnazjum w Praszce.
Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza Praszki odpowiedziała, że konkursy odbędą się w
czerwcu, jeszcze przed końcem roku szkolnego. Termin składania ofert – do końca maja , a konkursy
– do 15 czerwca.
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Pan Krzysztof Spodzieja zapytał o monitorowanie przejść dla pieszych. W Oleśnie o 8 00 są
monitorowane przejścia dla pieszych przez Straż Miejską, w Praszce też mogło by tak być.
Pani Danuta Janikowska odpowiedziała, że można to zrobić, tylko czy jest taka potrzeba, bo nie
było dzieci chodzących pieszo, rodzice zawożą dzieci do szkoły i je odbierają. Większy problem był
z zatrzymywaniem się samochodów przed szkołą. Tam była wtedy bardziej potrzebna Straż Miejska.
Pan Józef Pilarski stwierdził, że sam był świadkiem sytuacji, gdzie przy szkole Nr 3 na ul.
Fabrycznej jeden kierowca się zatrzymał, a drugi jadący z naprzeciwka nie i wtedy jest bardzo
niebezpieczna sytuacja.
Pan Łukasz Bilski poparł Pana Spodzieję w kwestii monitorowania przejść dla pieszych przez
Straż Miejską.
Pan Henryk Łowejko poinformował Radę, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w sprawie
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, komisja podjęła wniosek o
przeprowadzenie kontroli w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce. W związku z
tym poprosił Radę o upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Taka kontrola jest w planie pracy
Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na przeprowadzenie kontroli w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce przez Komisje Rewizyjną.
Pan Sławomir Trawiński zapytał o porozumienie z Powiatem dotyczące dotacji na remont drogi
powiatowej, skąd będą środki na ten cel.
Pani Danuta Janikowska odpowiedziała, że środki będą z działu drogownictwa.
Ad 17. Sprawy różne:
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło pismo od Zarządu
Powiatu Oleskiego w sprawie poparcia Rezolucji w sprawie integralności terytorialnoadministracyjnej Województwa Opolskiego. Zostało przygotowane stanowisko, w którym Rada
popiera apel o integralność województwa Opolskiego. Odczytał stanowisko w tej sprawie i poprosił
Radnych o przegłosowanie, czy są za podjęciem stanowiska o treści:
STANOWISKO
Rady Miejskiej w Praszce
podjęte na sesji w dniu 12 maja 2016 r.
w sprawie poparcia Rezolucji w sprawie integralności terytorialnoadministracyjnej Województwa Opolskiego
Rada Miejska w Praszce popiera Rezolucję w sprawie integralności terytorialnoadministracyjnej Województwa Opolskiego przyjętą Uchwałą Nr XII/125/2015 Sejmiku
Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r., stanowiącą załącznik do niniejszego
stanowiska.
Stanowisko przekazuje się: Posłom województwa opolskiego, Wojewodzie
Opolskiemu, Marszałkowi Województwa Opolskiego, Zarządowi Powiatu Oleskiego.
Radni jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie poparcia Rezolucji w sprawie
integralności terytorialno-administracyjnej Województwa Opolskiego.
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Następnie Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły
do Rady Miejskiej w Praszce:
- pisma z gmin: Gogolin, Lubsza, Krapkowice i wciąż wpływają kolejne w sprawie poparcia apelu
o utworzenie zasiłków wyrównawczych dla dzieci sześcioletnich wskutek reformy. Uszczuplone
zostały subwencje i gminy apelują o wyrównanie w tym roku tych środków. Prawdopodobnie 27
czerwca ma się odbyć podsumowanie debat i wszystko zostanie wyjaśnione w tym temacie. Na
następną sesje Rady przygotujemy projekt uchwały w sprawie poparcia działań o utworzenie
zasiłków wyrównawczych dla dzieci sześcioletnich, bo nas to też dotyczy. Czy Radni się na to
zgadzają? Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na podjęcie stosownej uchwały.
Pan Bogusław Łazik poinformował, że uprawomocniła się uchwała Rady w sprawie nadawania
tytułu Honorowego Obywatela Miasta Praszki. Jest też wniosek od mieszkańców Praszki o nadanie
Honorowego Obywatelstwa Miasta Praszki Pani Zofii Ryglewskiej – Mierzwa. Została też powołana
na poprzedniej sesji Kapituła do rozpatrzenia wniosku w składzie 7 osobowym: Burmistrz,
Przewodniczący Rady i Przewodniczący Komisji Stałych Rady. Zaproponował termin spotkania
kapituły na dzień 16 maja 2016 r. o godz. 1400 w Urzędzie Miejskim w Praszce.
Pan Bogusław Łazik poinformował, że oświadczenia majątkowe złożyli wszyscy radni w
terminie ustawowym i w komplecie.
Ad 18. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce - Pan Bogusław Łazik po wyczerpaniu porządku
obrad wypowiedział formułę „ zamykam XVI/2016 sesję Rady Miejskiej w Praszce”. Podziękował
wszystkim za aktywny udział w obradach.
Protokołowała:

Przewodniczący Rady Miejskiej

Anna Koziołek

mgr Bogusław Łazik
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