PROTOKÓŁ Nr XXI/2016
sesji Rady Miejskiej w Praszce
w dniu 27 października 2016 roku w godz. 1000 - 1250
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.
6.

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki
Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza
Pani Małgorzata Zawis - Skarbnik
Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny
Sołtysi 6 osób / wg listy obecności/
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Informacja z działalności Burmistrza Praszki.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2016 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących ustalenia strefy płatnego parkowania,
wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wygiełdowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ganie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Brzezinach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skotnicy.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta
Rodziny i Seniora.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Nad Wyderką”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „ Oczko Sołtysy”.
18. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce informacji dotyczącej analizy
oświadczeń majątkowych za 2015 rok złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Praszce.
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19. Przedstawienie przez Burmistrza Praszki informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych
za 2015 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych
Burmistrzowi Praszki.
20. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach
sprawdzianów i egzaminów za rok szkolny 2015/2016.
21. Zapytania i wolne wnioski.
22. Sprawy różne.
23. Zakończenie obrad.

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:

Ad .1
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych
radnych na XXI/2016 sesji Rady Miejskiej. Stwierdził , że obecnych jest 15 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. Zapytał, czy są uwagi do
przedstawionego porządku obrad.
Nie było uwag.
Pan Bogusław Łazik poprosił o przegłosowanie porządku obrad.
Radni jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poinformował, że po informacji Burmistrza
Praszki Pan Wojciech Kanicki z Komisariatu Policji w Praszce przedstawi krótką informację
dotyczącą działalności Policji w zakresie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Informacja z działalności Burmistrza Praszki.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2016 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących ustalenia strefy płatnego parkowania,
wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wygiełdowie.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ganie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Brzezinach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skotnicy.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta
Rodziny i Seniora.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Nad Wyderką”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „ Oczko Sołtysy”.
18. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce informacji dotyczącej analizy
oświadczeń majątkowych za 2015 rok złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Praszce.
19. Przedstawienie przez Burmistrza Praszki informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych
za 2015 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych
Burmistrzowi Praszki.
20. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach
sprawdzianów i egzaminów za rok szkolny 2015/2016.
21. Zapytania i wolne wnioski.
22. Sprawy różne.
23. Zakończenie obrad.
Ad. 3
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z
XX/2016 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 września 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 z XX/2016 sesji Rady
Miejskiej w Praszce z dnia 27 września 2016 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Praszce
jednogłośnie.
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
- Pan Arkadiusz Kościelny
- Pani Grażyna Sołtysiak
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
Ad 5.
Przewodniczący obrad poprosił Burmistrza Praszki o przedstawienie informacji z działalności
za okres między sesjami Rady Miejskiej .
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Pan Jarosław Tkaczyński - Burmistrz Praszki
przedstawił informację z działalności za okres od
28 września 2016 r. do dnia 27 października 2016 r. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Pan Bogusław Łazik zapytał, czy są pytania do przedstawionej przez Burmistrza informacji.
Pan Krzysztof Spodzieja zapytał, na jakim etapie jest realizacja inwestycji wodociągowej w ul.
Wodnej w Kowalach, czy nie ma zagrożenia dla tej inwestycji.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, że wszystko będzie zależeć od
pogody. Były problemy przy wykonywaniu projektu, bo nie była zinwentaryzowana część
wodociągu. Na mapie nie było rury i projektant tego nie uwzględnił. Ta inwestycja będzie zrobiona,
może zaczniemy w tym roku i dokończymy w przyszłym roku.
Pan Krzysztof Spodzieja stwierdził, że ta inwestycja była zaplanowana na ten rok i mija 10
miesięcy a wydatkowano dopiero 150.000 zł. Ma wątpliwości czy te środki będą wykorzystane.
Pan Łukasz Bilski zapytał, kiedy będą oddane mieszkania socjalne na ul. Senatorskiej i ile
będzie tych mieszkań.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że część zostanie oddana w tym roku, a pozostałe w
przyszłym roku. Będzie to 9 mieszkań.
Pan Bogusław Łazik zapytał, gdzie będzie robione oświetlenie punktowe.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że oświetlenie punktowe będzie robione w Kowalach,
Skotnicy i w Szyszkowie. Trwa rozbudowa oświetlenia w Praszce przy gimnazjum. Zlecone jest też
zaprojektowanie oświetlenia w ul. Styczniowej w Praszce. W tym roku będzie jeszcze zrobione
oświetlenie w Strojcu.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze pytania odnośnie
informacji przedstawionej przez Burmistrza.
Nie było więcej pytań ani uwag do przedstawionej informacji.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad udzielił głosu Panu Wojciechowi Kanickiemu z
Komisariatu Policji w Praszce.
Pan Wojciech Kanicki przedstawił informację dotyczącą Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa. Odbywały się konsultacje społeczne odnośnie KMZB. Zgłoszenia do mapy
zagrożeń można dokonywać internetowo, w pilnych sprawach na numer alarmowy policji. Chodzi o
zgłaszanie problemów, które nurtują społeczeństwo np. że spożywany jest alkohol w miejscach
niedozwolonych. Policja ma dwa dni na podjęcie działań i sprawdzać może przez kilka dni.
Pani Grażyna Sołtysiak zgłosiła problem dotyczący rodziców dzieci z przedszkola nr 2 w
Praszce. Rodzice wjeżdżają samochodami i użytkownicy dróg osiedlowych są zagrożeni że może
dojść do wypadku.
Pan Edward Szaniec stwierdził, że tam jest znak zakazu wjazdu, więc rodzice nie powinni
wjeżdżać tam samochodami.
Pan Henryk Łowejko zapytał, czy są już zgłoszone jakieś zagrożenia, żeby się nie powielać.
Pan Wojciech Kanicki odpowiedział, że jest kilka zgłoszeń: spożywanie alkoholu w parku przy
ul. Senatorskiej, nadmierna prędkość pojazdów na ul. Piłsudskiego w Praszce. Rozdał ulotki
informacyjne i poprosił o rozpowszechnienie tego tematu wśród mieszkańców. Wszystkie
informacje można z naleźć na stronie internetowej www.policja.pl.
Ad.6
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu
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uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok.
Komisje: Rewizyjna, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Gospodarczego
Rozwoju Gminy i Budżetowo-Finansowa zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie nie
jednogłośnie.
Pan Krzysztof Spodzieja zwrócił uwagę na zmniejszenie wydatków na rolnictwo tj. czyszczenie
rowów i utrzymanie ulic. To nie jest robione, a w budżecie występuje nadwyżka.
Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że większością
głosów /14 głosów za, 1 przeciwny / została podjęta uchwała Nr 149/XXI/2016 w sprawie zmian w
budżecie gminy Praszka na 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 7.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Wszystkie komisje stałe Rady zaopiniowały pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały.
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
/15 za/ została podjęta uchwała Nr 150/XXI/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że podatek od nieruchomości został utrzymany prawie na tych
samych stawkach.
Ad 8.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały nie jednogłośnie pozytywnie, pozostałe komisje
jednogłośnie pozytywnie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poinformował, że w dniu 25.10.2016 r. wpłynął
wniosek Radnego Łukasza Bilskiego o obniżenie stawek podatku od środków transportowych o
10% od pojazdów spełniających normy czystości spalin EURO 5 i EURO 6. W załączeniu
przedstawił uchwały z 7 przykładowych gmin, w których obniżone zostały stawki podatku od
środków transportowych.
Pan Łukasz Bilski poinformował, że wniosek powstał w odpowiedzi na pismo Opolskiego
Zrzeszenia Przewoźników Drogowych, w którym przedstawiono trudną sytuację przewoźników
drogowych i proszą o obniżenie stawek podatku od środków transportowych. Można byłoby
odciążyć naszych przedsiębiorców i obniżyć podatek od środków transportowych o 10% od
pojazdów, które spełniają normy czystości spalin EURO 5 i EURO 6. Dobrze byłoby promować
takie samochody. Tak robi wiele gmin /w załączeniu przedstawił kilka uchwał rad gmin/, obniżają
podatek nawet o połowę. Powinniśmy być solidarni i postąpić tak jak wiele gmin w Polsce, bo
będziemy zatruwani spalinami. Mieszkańcy tego oczekują i dobrze byłoby ulżyć przedsiębiorcom.
Pan Bogusław Łazik zapytał radcę prawnego, czy powinniśmy przegłosować najpierw wniosek
Radnego Łukasza Bilskiego?
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Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny stwierdziła, że wniosek nie spełnia wymogów
merytorycznych, trzeba wskazać w którym miejscu ma się zmienić stawka. To jest sprawa do
rozpatrzenia.
Pan Łukasz Bilski stwierdził, że jeśli ktoś przedstawi dokument to wówczas mogła by być
zastosowana ulga.
Pan Bogusław Łazik poddał pod głosowanie wniosek Pana Łukasza Bilskiego. Kto jest za
wnioskiem, by obniżyć podatek od pojazdów spełniających normy czystości spalin EURO5 i
EURO 6?
Przeprowadzono głosowanie. Za wnioskiem głosowało 4 radnych, przeciwnych głosów oddano 8, 3
radnych wstrzymało się od głosu. Wniosek został odrzucony.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że jeśli wniosek wpłynie w przyszłym roku odpowiednio
wcześniej, na etapie tworzenia projektu uchwały to być może zostanie to wprowadzone.
Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że większością
głosów/13 za, 1 przeciwny, 1 wstrzymujący/ została podjęta uchwała Nr 151/XXI/2016 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Ad 9.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu
uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących ustalenia strefy płatnego parkowania,
wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania.
Komisje: Rewizyjna i Budżetowo-Finansowa zaopiniowały negatywnie projekt uchwały. Pozostałe
trzy komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że 5 radnych
głosowało za projektem uchwały, 5 radnych było przeciwnych i 5 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała w sprawie uchylenia uchwał dotyczących ustalenia strefy płatnego parkowania,
wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania nie uzyskała większości głosów i
nie została podjęta.
Ad 10.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu
uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce.
Wszystkie komisje stałe Rady zaopiniowały pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały.
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 /15
za/ została podjęta uchwała Nr 152/XXI/2016 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Praszce. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 11.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu
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uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygiełdowie.
Wszystkie komisje stałe Rady zaopiniowały pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały.
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 /15
za/ została podjęta uchwała Nr 153/XXI/2016 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wygiełdowie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 12.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu
uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ganie.
Wszystkie komisje stałe Rady zaopiniowały pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały.
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 /15
za/ została podjęta uchwała Nr 154/XXI/2016 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Ganie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 13.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu
uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach.
Wszystkie komisje stałe Rady zaopiniowały pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały.
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 /15
za/ została podjęta uchwała Nr 155/XXI/2016 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Brzezinach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 14.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu
uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skotnicy.
Wszystkie komisje stałe Rady zaopiniowały pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały.
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 /15
za/ została podjęta uchwała Nr 156/XXI/2016 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Skotnicy. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 15.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i
Seniora.
Wszystkie komisje stałe Rady zaopiniowały pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały.
Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
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Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie /15
za/ została podjęta uchwała Nr 157/XXI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do
programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 16.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu
uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Nad Wyderką”.
Wszystkie komisje stałe Rady zaopiniowały pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały.
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 /15
za/ została podjęta uchwała Nr 158/XXI/2016 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Nad
Wyderką”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 17.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu
uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „ Oczko Sołtysy”.
Wszystkie komisje stałe Rady zaopiniowały pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały.
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 /15
za/ została podjęta uchwała Nr 158/XXI/2016 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „ Oczko
Sołtysy”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 18.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił informację
dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w
Praszce. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Poinformował również, że wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego dotyczące analizy oświadczeń
majątkowych za 2015 rok złożonych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce i Burmistrza
Praszki. Wojewoda Opolski w wyniku analizy porównawczej treści oświadczeń z kserokopiami
zeznań rocznych za 2015 rok nie stwierdził naruszenia przepisów prawa w złożonych oświadczeniach.
Pan Bogusław Łazik poinformował , że wpłynęło też pismo z Urzędu Skarbowego w Oleśnie w
sprawie szczegółowej analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok. Radni mogą się z nim zapoznać,
by w przyszłości uniknąć błędów, które najczęściej są popełniane przy wypełnianiu oświadczeń.
Ad 19.
Pan Jarosław Tkaczyński - Burmistrz Praszki przedstawił informację dotyczącą analizy
oświadczeń majątkowych za 2015 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń
majątkowych Burmistrzowi Praszki. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Ad 20.
Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza przedstawiła informację o stanie realizacji zadań
oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów za rok szkolny 2015/2016. Podziękowała
dyrektorom szkół za dobre wyniki nauczania. Informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu.
Pani Grażyna Sołtysiak zapytała, jak wygląda sprawa dojazdów dzieci klas pierwszych.
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Pani Danuta Janikowska odpowiedziała, że nie wpłynęły zapotrzebowania na dowóz dzieci.
Najprawdopodobniej rodzice sami dowożą dzieci do szkół. W Praszce jest 14 dzieci, a w Strojcu
8 dzieci.
Pan Bogusław Łazik również podziękował dyrektorom szkół za dobre wyniki nauczania
i za całoroczną pracę. Podziękował również Radom Pedagogicznym. zasygnalizował, że wkrótce
czekają nas zmiany w systemie oświaty i najprawdopodobniej będziemy ustalać nową sieć szkół.
Ubędzie 1 rocznik i pewnie część nauczycieli straci pracę.
Ad 21. Zapytania i wolne wnioski.
Pan Krzysztof Spodzieja po raz kolejny poruszył sprawę remontów dróg w Kowalach i poprosił
Burmistrza o ustosunkowanie się do zgłoszonych wniosków dot. remontów dróg.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział Panu Spodziei, że są w gminie Praszka dużo gorsze drogi,
takie jak Powstańców Śl., droga w Rosochach i w Szyszkowie. Stan ulic Kiczmachów i Kolejowej nie
jest aż tak zły.
Pan Bogusław Łazik zapytał radnych, czy mają inne zapytania i wolne wnioski.
Nie było innych zapytań i wniosków.
Ad 22. Sprawy różne.
Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że wpłynęły wnioski od sołtysów dotyczące funduszu
sołeckiego na 2017 rok. Radni również złożyli wnioski do projektu budżetu na 2017 rok, a dotyczą
głównie remontów dróg i wykonania oświetlenia drogowego. Najwięcej wniosków złożył Pan Krzysztof
Spodzieja. Remonty dróg będą wykonywane według harmonogramu ustalonego przez Radę. Część
wniosków znajduje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2017 rok. Pozostałe wnioski będą radni
rozpatrywać przy pracach na budżetem na 2017 rok. W projekcie budżetu ujęte są inwestycje
zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej.
Pan Krzysztof Spodzieja stwierdził, że stan ulic Kiczmachów i Ogrodowej w Kowalach już jest
bardzo zły. Jak przyjdą roztopy będzie tragicznie. Od 2012 roku nie są robione drogi w Kowalach.
Ostatnio zrobiono ul. Szkolną i Ożarowską. Dlaczego nie są robione drogi w Kowalach.
Pan Grzegorz Jabłoński zapytał Pana Spodzieję, a co jest robione w Wierzbiu czy w Wygiełdowie.
Pan Bogusław Łazik przedstawił pisma które wpłynęły do Rady Miejskiej w Praszce:
- pismo ZNP O/Praszka o podwyżki dla pracowników administracji i obsługi,
- pismo MOTOR Praszka o środki na zakup sprzętu,
- pismo Państwa Borek z Jastrzygowic o rozliczenie darowizny przekazanej na wykup działki pod drogę
w Jastrzygowicach.
Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że faktycznie była darowizna na wykup działki pod drogę.
Działka została wykupiona, ale droga nie powstała ponieważ to była inwestycja, która powinna być
realizowana przez Gminę Gorzów Śl. i Powiat Oleski. Czy będzie droga robiona trudno powiedzieć.
- pismo Uniwersytetu Opolskiego o dofinansowanie utworzenia wydziału medycznego,
- pisma Związku Gmin Śląska Opolskiego dot. reformy oświaty, poszerzenia granic Opola. Są załączone
uchwały, z którymi można się zapoznać w biurze Rady.
- pismo Pana Adama Morawiaka, w którym porusza wiele spraw. Już była odpowiedź Burmistrza na
pierwsze pismo, teraz wpłynęło kolejne. Ustosunkujemy się do poruszanych spraw i damy odpowiedź.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że zbliża się czas prac nad budżetem na 2017 rok. Zapytał
Burmistrza, czy będzie zmiana podatku rolnego.
Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik wyjaśniła, że podatek rolny będzie taki jak w poprzednim roku,
ponieważ już była ustalona cena żyta na niskim poziomie.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że będą jeszcze do końca roku dwie sesje robocze i na zakończenie
roku. Jak tylko wpłynie do Rady projekt budżetu to radni będą mogli pracować. Budżet uchwalany jest
zgodnie z procedurą.
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Pan Henryk Łowejko stwierdził, że przy uchwalaniu budżetu mogą nastąpić wątpliwości.
Proponuje by było więcej czasu na prace nad budżetem.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że projekt budżetu będzie zrobiony do 15 listopada br. i zaraz
będzie przekazany radnym.
Pani Grażyna Sołtysiak stwierdziła, że kończy się rok, wiele dobrych rzeczy się działo, może warto
poinformować o tym społeczeństwo. Proponuje by informator wydać w mniejszym formacie niż był
poprzednio wydany.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że też już o tym myśleliśmy.
Pan Łukasz Bilski podziękował radnym za podjęcie uchwał w sprawie dotacji dla ochotniczych
straży pożarnych.
Ad 23.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce - Pan Bogusław Łazik po wyczerpaniu porządku
obrad wypowiedział formułę „ zamykam XXI/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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