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      PROTOKÓŁ  Nr XVIII/2016 
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Praszce 

odbytej w dniu 07 lipca 2016 roku 

w godz. 10
00

 - 10
30

 

                                                                         

                                                                   Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik 

                                                                         - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

Radnych obecnych wg listy obecności 12 / lista obecności w załączeniu /. 

Nieobecnych 3 radnych -  Pan Łukasz Bilski, Pan Jan Jarząb, Pan Krzysztof Spodzieja. 

 

 

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

 

1.   Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 

2.   Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza   

3.   Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz 

4.   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik 

5.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny  

 

Ad 1.  

 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział 

formułę „Otwieram XVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  

Przywitał obecnych radnych na sesji Rady Miejskiej. Stwierdził, że obecnych jest 12 radnych, 

3 radnych nieobecnych:  Pan Łukasz Bilski, Pan Jan Jarząb, Pan Krzysztof Spodzieja. Obrady 

są prawomocne. 

               

Ad 2. 

 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że dzisiejsza sesja została 

zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza Praszki z następującym porządkiem 

obrad: 

1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.  Ustalenie porządku obrad. 

3.  Powołanie Komisji Uchwał. 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania    przestrzennego dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w obrębie 

miasta Praszki  i w obrębie Kowale. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia grupy zakupowej w celu wspólnego przygotowania i 

przeprowadzenia postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii 

elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 

6.   Zakończenie obrad. 

 

     Pan Bogusław Łazik stwierdził, że porządek obrad właściwie przyjmowany jest w takiej 

sytuacji przez aklamację, ale poprosił o przegłosowanie zaproponowanego przez Burmistrza 

porządku. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji nadzwyczajnej. 

      Sesja obejmuje tylko te tematy, które ujęte zostały w proponowanym porządku obrad, 

gdyż jest to sesja zwołana na wniosek Burmistrza Praszki. 

 

Ad 3. 

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

należy powołać Komisję Uchwał. Zaproponował, by w skład komisji weszli: 

- Pan Mieczysław Noga 

- Pani Grażyna Sołtysiak 

- 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 w składzie: 

- Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca 

- Pan Mieczysław Noga 

- Pan Robert Zimnowoda. 

 

Ad 4 -5. 

 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił Pana Jarosława Tkaczyńskiego 

– Burmistrza Praszki o objaśnienie powodów zwołania sesji i jednocześnie objaśnienie 

przedstawionych projektów uchwał. 

           Pan Jarosław Tkaczyński podziękował wszystkim obecnym za przybycie. 

Poinformował, że złożył wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej z powodu wyniknięcia 
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spraw, które nie powinny czekać do sesji w sierpniu, gdyż są to prawie 2 miesiące, a tak mogą 

być już te sprawy załatwiane.  Przedstawił 2 projekty uchwał: 

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w obrębie miasta Praszki i 

w obrębie Kowale.  

      Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że na poprzedniej sesji w czerwcu była podjęta 

uchwała w tej sprawie, ale została zakwestionowana przez Wojewodę w zakresie sposobu 

przedstawienia na załączniku graficznym do uchwały granic obszaru objętego projektem 

planu poprzez brak ich jednoznacznego wyznaczenia. Załącznik graficzny powinien zawierać 

granice ewidencyjne działek, czyli powinna być inna mapa. Nie będziemy jednak zmieniać 

uchwały, tylko ją uchylimy, ponieważ doszła jeszcze nowa sprawa tj. rozszerzenie terenów 

inwestycyjnych o obręb Kowale i  dlatego należy podjąć nową uchwałę w tym rozszerzeniem.  

- w sprawie utworzenia grupy zakupowej w celu wspólnego przygotowania i 

przeprowadzenia postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup 

energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.  

      Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, że już po raz trzeci 

będziemy kupować energię elektryczną przez grupę zakupową, w skład której wchodzą: 

Starostwo Powiatowe w Oleśnie i gminy: Praszka, Gorzów Śl., Rudniki i Radłów. Uzgodnił 

telefonicznie z firmą w Warszawie, iż uchwała zostanie podjęta na koniec sierpnia, ale firma 

organizująca przetarg poprosiła  o szybsze podjęcie tej uchwały z uwagi na ogłoszenie 

przetargu już w lipcu by uzyskać jak najniższą cenę energii elektrycznej, to będzie ok. 20 

groszy. Stąd przedstawiony projekt uchwały. Dodał, że za energię, która przyłączamy w 

trakcie roku płacimy 30 groszy. Wyjaśnił również, że poprzez podjęcie tej uchwały w 

obecnym czasie unikniemy jakichkolwiek zarzutów, jakoby Gmina Praszka miała opóźnić 

przetarg. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

Przewodniczącą Komisji Uchwał o odczytanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

przemysłowo-usługowych położonych w obrębie miasta Praszki  i w obrębie Kowale.  

Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 

projekt uchwały. 

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

12 radnych – 12 za projektem uchwały, zatem Rada Miejska jednogłośnie podjęła Uchwałę 

Nr 134/XVIII/2016  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w 

obrębie miasta Praszki  i w obrębie Kowale. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Następnie Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków 

odczytała projekt uchwały w sprawie utworzenia grupy zakupowej w celu wspólnego 

przygotowania i przeprowadzenia postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień 

publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosowało 12 radnych – 12 za projektem uchwały, zatem Rada Miejska jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr 135/XVIII/2016  w sprawie utworzenia grupy zakupowej w celu wspólnego 

przygotowania i przeprowadzenia postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień 

publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad 6. 

 Pan Bogusław łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce zakończył obrady i 

wypowiedział formułę „Zamykam XVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Praszce”. 

Podziękował wszystkim za udział w obradach. 

 

  

 

Protokołowała                                                                              Przewodniczący Rady 

Anna Koziołek      

                                                                                                              Bogusław Łazik 


