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PROTOKÓŁ  Nr  XIX/2016 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu  23 sierpnia 2016 roku  w godz. 10
00  

- 12
00 

w  Muzeum  w Praszce 

  

                                                                     Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik  

                                                                     - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

Radnych obecnych wg listy obecności 13 / lista obecności w załączeniu /. 

Nieobecnych  usprawiedliwionych 2 radnych:  Pan Mieczysław Noga, Pan Arkadiusz Kościelny. 

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

 

1.   Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 

2.   Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz 

3.   Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza 

4.   Pani Małgorzata Zawis - Skarbnik 

9.   Sołtysi  7 osób/ wg listy obecności / 

 

Proponowany porządek obrad:   

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.    Ustalenie porządku obrad. 

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5.    Informacja z działalności Burmistrza Praszki. 

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok. 

8.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

       podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Praszka. 

9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej  

       prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa,  

       położonej w Praszce przy ulicy Powstańców Śląskich, oznaczonej na arkuszu mapy 1  

       numer 281/1 o pow. 0,0110ha. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka  

       nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenia ulicy Spacerowej w Kowalach. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Praszki. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Praszki na  

       lata 2015-2020”. 

13.  Zapytania i wolne wnioski. 

14.  Sprawy różne. 

15.  Zakończenie obrad. 
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STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:                                                                                          

 

Ad .1 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych 

radnych na XIX/2016 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 13 radnych,  zatem obrady 

są prawomocne. 

            Powitał również gości zaproszonych: sołtysów, burmistrza oraz pracowników Urzędu 

Miejskiego. 

 

Ad 2. 

           Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad, który 

otrzymali wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o sesji. Wniósł poprawkę : w punkcie 3  

powinno być „ Przyjęcie protokołów z XVII/2016 i XVIII/2016 sesji”. Na wniosek Burmistrza 

wniósł również do rozpatrzenia jako punkt 13. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Powiat Oleski. Następne punkty otrzymają kolejne 

numery. 

      Pan Bogusław Łazik zapytał radnych, czy mają uwagi lub inne propozycje do przedstawionego 

porządku obrad.         

Uwag nie zgłoszono. 

        Pan Bogusław Łazik poprosił o przegłosowanie porządku obrad z wniesionymi poprawkami. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie przyjęli porządek obrad  ze zmianami. 

 

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.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok. 

8.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

       podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Praszka. 

9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej  

       prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa,  

       położonej w Praszce przy ulicy Powstańców Śląskich, oznaczonej na arkuszu mapy 1  

       numer 281/1 o pow. 0,0110ha. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka  

       nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenia ulicy Spacerowej w Kowalach. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Praszki. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Praszki na  

       lata 2015-2020”. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez 
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         Powiat Oleski. 

14.  Zapytania i wolne wnioski. 

15.  Sprawy różne. 

16.  Zakończenie obrad. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ad.  3 

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

XVII/2016 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca 2016 r. i XVIII/2016 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 07 lipca 2016 r. wyłożone  były do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz 

przed dzisiejszym posiedzeniem. Poprosił o zgłaszanie uwag do protokołów. 

Nie wniesiono do protokołów uwag.  Przeprowadzono głosowanie.  

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokoły z XVII/2016 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca 2016 r. i XVIII/2016 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 

07 lipca 2016 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  Henryk Łowejko 

         - Pan  Krzysztof Spodzieja 

         - Pan Łukasz Bilski 

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 Łukasz Bilski- Przewodniczący 

         - Pan  Henryk Łowejko           

         - Pan  Krzysztof Spodzieja 

 

Ad 5.      

         Przewodniczący obrad  poprosił Burmistrza Praszki o przedstawienie informacji z działalności 

za okres między sesjami Rady Miejskiej .  

       Pan Jarosław Tkaczyński  - Burmistrz Praszki  przedstawił informację z działalności za okres od  

17 czerwca 2016 r. do dnia 23 sierpnia 2016 r.  Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

       Pan Bogusław Łazik zapytał czy są pytania do przedstawionej przez Burmistrza informacji.

       Pan Krzysztof Spodzieja zapytał Burmistrza co to oznacza, że po przetargu kwota ofertowa 

przekroczyła środki zabezpieczone środki w budżecie na rozbudowę przedszkola w Kowalach.  

        Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, że to oznacza, że nie zostanie 

podpisana umowa. Może unieważnić przetarg albo wykonamy tylko rozbudowę w  Przedszkolu 

Specjalnym. Wykonawca chciał zarobić i dał wysoką cenę, a spowodowane to było wyższą ceną 

materiałów budowlanych. 

         Pan Spodzieja stwierdził, że ceny materiałów budowlanych będą rosły, mogą nie spaść. Czy to 

oznacza, że remont przedszkola w Kowalach nie będzie wykonany. 



4 
 

         Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że ta kwota wykonawcy jest dużo za wysoka. 

Rozumie uwagi Pana Spodziei, ale te ceny po przetargu są dużo zawyżone. Będzie to robione 

tylko nie wie kiedy. 

           Pan Łukasz Bilski zapytał, czy toalety miejskie będą budowane tam, gdzie były. 

           Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że tak, bo tam są podłączenia. Będzie to 

toaleta bezobsługowa. Utrzymanie zlecimy Spółce GOSKOM. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady  poinformował, że odbyło się spotkanie z 

Klubem Sportowym MOTOR PRASZKA. Zaproponował, by Komisja Oświaty, Kultury, 

Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej odbyła posiedzenie z udziałem Klubu MOTROR i 

radnymi. Ruszą rozgrywki i będziemy wiedzieć jak to funkcjonuje. Zaprosił radnych do 

uczestnictwa w tych rozmowach. 

Nie było więcej  pytań ani uwag  do przedstawionej informacji. 

 

Ad.6  

          Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 

            Pan Łukasz Bilski – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.      

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

została podjęta uchwała Nr 136/XIX/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 7.   

          Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu 

uchwały  w  sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok. 

Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 

            Pan Łukasz Bilski – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.          

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

została podjęta uchwała Nr 137/XIX/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 8.  

          Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu 

uchwały  w  sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Praszka. 

Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 

            Pan Łukasz Bilski – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.          

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie 
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została podjęta uchwała Nr 138/XIX/2016 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania 

dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Praszka. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 9.    

         Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej prawa użytkowania 

wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Praszce przy ulicy Powstańców 

Śląskich, oznaczonej na arkuszu mapy 1 numer 281/1 o pow. 0,0110ha. 

Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 

            Pan Łukasz Bilski – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.          

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

została podjęta uchwała Nr 139/XIX/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie 

bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa, 

położonej w Praszce przy ulicy Powstańców Śląskich, oznaczonej na arkuszu mapy 1 numer 281/1 o 

pow. 0,0110ha. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 10.   

           Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o 

opinię dotyczącą projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka 

nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Spacerowej w Kowalach. 

Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 

            Pan Łukasz Bilski – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.          

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

została podjęta uchwała Nr 140/XIX/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka 

nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Spacerowej w Kowalach. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 11.   

          Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię 

dotyczącą projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Praszki. 

Trzy komisje miały uwagi do projektu uchwały, pozostałe zaopiniowały pozytywnie. 

         Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i 

Pomocy Społecznej zwróciła uwagę na to, że Stowarzyszenie Janko Muzykant dostarczyło żądany 

dokument z KRS i tu byłaby niezgodność w uzasadnieniu do projektu uchwały. Proponuje poprawić 

ten zapis w uzasadnieniu. 

         Komisje: Rewizyjna i Budżetowo-Finansowa proponują usunąć dwa ostatnie akapity 

uzasadnienia będącego załącznikiem do projektu uchwały. 

         Pan Krzysztof Spodzieja zwrócił uwagę, że w tym przypadku obowiązuje ustawa o 

wolontariacie, w której nie ma mowy o odstąpieniu od konkursu, a jedynie jest możliwość 

unieważnienia konkursu, a tu nie zostały spełnione warunki do unieważnienia. 

         Pan Bogusław Łazik zarządził 15 minut przerwy , by w tym czasie poprawić treść uzasadnienia 

do projektu uchwały zgodnie z sugestiami komisji. 
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Przerwa – 15 minut 

Pan Bogusław Łazik  stwierdził, że  uzasadnienie do projektu uchwały zostało zmienione 

zgodnie z sugestiami komisji. Zapytał komisje, czy uznają skargę za zasadną, czy za bezzasadną. 

Wszystkie komisje Rady uznały skargę za bezzasadną. 

            Pan Łukasz Bilski – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały po dokonaniu poprawek zgłoszonych przez komisje. 

Przeprowadzono głosowanie.          

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

głosów /10-za, 3 wstrzymujące/ została podjęta uchwała Nr 141/XIX/2016 w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność Burmistrza Praszki - skarga została uznana za bezzasadną. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad 12.   

            Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych  

o opinię dotyczącą projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Praszki 

na lata 2015-2020”. 

Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 

            Pan Łukasz Bilski – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.          

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

została podjęta uchwała Nr 142/XIX/2016 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Praszki na lata 2015-2020”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 13.   

            Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Powiat Oleski był omawiany na 

posiedzeniach komisji stałych Rady. Poprosił komisje o opinie. 

Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 

           Pan Łukasz Bilski – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.          

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

została podjęta uchwała Nr 143/XIX/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie inwestycji 

realizowanej przez Powiat Oleski. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

           Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że ta uchwała pozwoli złożyć 

wniosek o dofinansowanie, ale czy wejdzie – nie wiadomo. Oczekujemy, żeby Powiat Oleski zrobił 

trochę inwestycji drogowych na terenie gminy Praszka. Gmina Praszka też będzie składała wnioski o 

dofinansowanie budowy dróg w ramach tzw. schetynówek. Musimy mieć jednak świadomość, że 

jeśli będziemy robić Kowale i Przedmość nie wystarczy na inne remonty dróg. Drogę w Kowalach 

możemy jeszcze robić w ramach kredytu, w Przedmościu już nie, na to musimy mieć własne środki. 

Poza tym musimy jeszcze zabezpieczyć środki na remont basenu. 

           Pan Jan Gędek – Sołtys wsi Strojec zapytał, czy nie planuje się budowy kanalizacji w 

Przedmościu i czy nie bardziej potrzebny byłby remont drogi przez Ganę. 
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            Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że najpierw musimy wykonać modernizację oczyszczalni, 

a następnie będziemy projektować kanalizacje po 2018 roku. Kanalizacje można robić metodą 

przecisku pod drogą, więc nie będzie problemu, a nawet będzie lepiej, gdyż zawsze są problemy z 

właścicielami działek na wyrażenie zgody na przejście kanalizacji. Co do wyboru drogi to stan dróg 

jest taki jaki jest i coś trzeba było wybrać. 

 

Ad.14. 

           Pan Henryk Łowejko przedstawił wniosek o zmianę organizacji parkingu przy wschodniej 

stronie parku przy Placu Grunwaldzkim. Komisja wnioskuje o opracowanie, w którym będzie 

wskazana liczba miejsc parkingowych obecnie oraz przy ewentualnej zmianie na parkowanie skośne. 

W opracowaniu należy opisać możliwe korzyści, a także skutki takiego rozwiązania oraz ocenić 

możliwość wykonalności i koszty z tym związane. 

        Pan Krzysztof Spodzieja ponowił wniosek o ustawienie znaku w Kowalach w stronę 

Aleksandrowa – teren zabudowany. Tam jest zabudowa mieszkaniowa do lasu i powinien być 

ustawiony ten znak. Ostatnio doszło tam do incydentu z udziałem motocyklisty, który jechał z 

prędkością 100 km/godz. 

      

Ad 15.   

           Pan Józef Pilarski poruszył sprawę budowy zbiornika retencyjnego na terenie gmin Gorzów 

Śl. i Praszka. Zadeklarował, że spotka się z Burmistrzem Gorzowa i Przewodniczącym Rady Gminy 

Gorzów Śl. w celu przedyskutowania tego tematu.  Burmistrz Gorzowa i Przewodniczący Rady też 

mają podobne stanowisko, że jest to nierealne. Pan Bachowski jednak całkowicie nie zaniechał 

projektu. Wie, że w tej wersji jest to nierealne, ale będzie wprowadzał zmiany w Studium 

zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. Będzie rozmawiał z Marszałkiem 

Województwa Opolskiego, by wpisać temat zbiornika na listę rezerwową. Nie skreśla tego projektu i 

prosi by w naszym studium też to ująć. Będzie jeszcze prowadził rozmowy z Ministerstwem i 

kontynuował ten temat bezkosztowo. 

          Pan Jan Gędek – Sołtys wsi Strojec podziękował za udział w dożynkach gminnych w Strojcu. 

          Pan Bogusław Łazik stwierdził, że impreza była bardzo dobrze przygotowana. Podziękował 

organizatorom za wkład pracy.   

 

Ad 16.   

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

obrad wypowiedział formułę „ zamykam XIX/2016 sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  Podziękował 

wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

         Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

 

            Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 

 

 

 


