PROTOKÓŁ Nr XX/2016
sesji Rady Miejskiej w Praszce
w dniu 27 września 2016 roku w godz. 1000 - 1400
w Muzeum w Praszce
Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce
Radnych obecnych wg listy obecności 14 / lista obecności w załączeniu /.
Nieobecny usprawiedliwiony Pan Tadeusz Patyk
Spoza składu Rady Miejskiej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki
Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz
Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza
Pani Małgorzata Zawis - Skarbnik
Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny
Sołtysi 8 osób/ wg listy obecności
Media – Kulisy Powiatu
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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 informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2016
roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016
roku.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2016 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Realizacja
strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Nad Wyderką”.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „ Oczko Sołtysy”.
Omówienie sprawy przejęcia przez Gminę Praszka obiektu stadionu w Praszce.
Wręczenie nagród za najlepsze osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2015/2016.
Zapytania i wolne wnioski.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad.
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STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:

Ad .1
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych
radnych na XX/2016 sesji Rady Miejskiej. Stwierdził , że obecnych jest 14 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.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad dwóch
punktów: 12 i 13 dotyczących projektów uchwał w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych
„Nad Wyderką” i „ Oczko Sołtysy” z uwagi na to, że nie otrzymaliśmy jeszcze opinii z RDOŚ.
Pan Bogusław Łazik poinformował, że punkt 15. Wręczenie nagród za najlepsze osiągnięcia w
nauce i sporcie w roku szkolnym 2015/2016 odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i
Sportu w Praszce.
Pan Bogusław Łazik poprosił o przegłosowanie porządku obrad z wprowadzoną zmianą tj.
wycofaniem punktów 12 i 13 z porządku obrad.
Radni większością głosów / 13 za, 1 wstrzymujący/ przyjęli proponowany porządek obrad ze zmianą.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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 informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2016
roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016
roku.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2016 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Realizacja
strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka.
Omówienie sprawy przejęcia przez Gminę Praszka obiektu stadionu w Praszce.
Wręczenie nagród za najlepsze osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2015/2016.
Zapytania i wolne wnioski.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad.
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Ad. 3
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z
XIX/2016 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 sierpnia 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 XIX/2016 sesji Rady
Miejskiej w Praszce z dnia 23 sierpnia 2016 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Praszce
większością głosów / 12 za, 2 wstrzymujące/.
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 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 Edward Szaniec - Przewodniczący
- Pan Waldemar Majtyka
- Pan Robert Zimnowoda
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
24 sierpnia 2016 r. do dnia 27 września 2016 r. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Pan Bogusław Łazik zapytał czy są pytania do przedstawionej przez Burmistrza informacji.
Pan Krzysztof Spodzieja zapytał, czy ogłoszony został przetarg na instalacje wodociągową w
ul. Wodnej w Kowalach.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, że jeszcze nie ma uzgodnień z
TAURON-em. W przyszłym tygodniu będą uzgodnienia i ta inwestycja będzie realizowana, nie jest
zagrożona.
Pani Grażyna Sołtysiak poinformowała, że w Praszce odbyło się również czytanie „ Quo vadis”
w ramach ogólnopolskiej akcji czytania „Quo vadis” – czytali: Jarosław Tkaczyński, Łukasz Bilski,
Grażyna Sołtysiak.
Nie było więcej pytań ani uwag do przedstawionej informacji.
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Ad.6
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad stwierdził, że 18.08.2016r. Burmistrz przedłożył
Radzie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2016 roku oraz
informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku. Radni
otrzymali tę informację w dniu 23 sierpnia 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 2 września 2016 r. Komisja analizowała szczegółowo wykonanie budżetu za I półrocze
2016 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016
roku. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawioną informację i stwierdziła, że realizacja
budżetu przebiega prawidłowo.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Uchwałę Nr 296/2016 z
dnia 09 września 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii
o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 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 2016 r. oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku.
Pytań nie było. Informacja została przyjęta przez Radę Miejską jednogłośnie bez zastrzeżeń.
Ad.7
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 Edward Szaniec – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że większością
głosów/ 13 za, 1 wstrzymujący/ została podjęta uchwała Nr 144/XX/2016 w sprawie zmiany
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 8.
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 Edward Szaniec – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że większością
głosów / 13 za, 1 wstrzymujący/ została podjęta uchwała Nr 145/XX/2016 w sprawie zmian w
budżecie gminy Praszka na 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 9.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił
przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.
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Wszystkie Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie.
Pan Edward Szaniec - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że Rada
większością głosów /13 za, 1 przeciw/ podjęła uchwałę Nr 146/XX/2016 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego na realizację inwestycji. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 10.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących
Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
realizacji projektu partnerskiego pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu
Północnego Województwa Opolskiego”.
Wszystkie Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie.
Pan Edward Szaniec - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że Rada
jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 147/XX/2016 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
partnerskiego pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego
Województwa Opolskiego”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad11.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poinformował, że Komisja
Statutowa długo pracowała nad nowym Statutem Gminy. Trzeba było uaktualnić wiele spraw w
dotychczasowym statucie. Radni otrzymali projekt Statutu Gminy do zapoznania się i wniesienia
ewentualnych uwag. Radny Krzysztof Spodzieja wniósł na piśmie uwagi do projektu statutu, które
wczoraj Komisja Statutowa przeanalizowała.
Pan Józef Pilarski - Przewodniczący Komisji Statutowej poinformował, że protokoły z
posiedzeń Komisji Statutowej są do wglądu w biurze Rady. Odczytał sprawozdanie z pracy komisji
/w załączeniu do protokołu/. W przedstawionym Radnym projekcie statutu oraz po rozpatrzeniu
uwag Radnego Krzysztofa Spodziei komisja wprowadziła następujące autopoprawki:
- w § 75 wykreślić ust. 3,
- w § 84 w ust. 2 w sformułowaniu „ prawo do wglądu” wykreślić słowo„ do”. Po zmianie ust.2
brzmi: „ 2. Dostęp obejmuje prawo wglądu do dokumentacji oraz sporządzenia odpisów
i notatek.”
Komisja uwzględniła uwagę Radnego Krzysztofa Spodziei, by w § 84 ust.1 zmienić sformułowanie
„a w szczególności” na zapis „ w tym”. Po zmianie ust.1 otrzyma brzmienie: „Obywatelom
udostępnia się dokumenty, w tym protokoły z sesji, komisji rady, zarządzenia Burmistrza.”
Pan Bogusław Łazik zapytał radnych, czy mają inne uwagi do projektu Statutu Gminy Praszka.
Pan Krzysztof Spodzieja wniósł uwagę, że projekt Statutu Gminy Praszka powinien zostać
wcześniej przekazany radnym, by mogli się do niego ustosunkować. Apeluje do radnych, by
odrzucili projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka. Uważa, że tu powinna się
odnieść do zaproponowanych przez niego uwag Radca prawny, gdyż są to, jego zdaniem,
uzasadnione uwagi.
Pani Wiesław Borowiec – Radca prawny stwierdziła, że do opracowania Statutu Gminy
Praszka została powołana komisja doraźna i takie uwagi powinny być skierowane do Komisji
Statutowej, a nie do Rady. Co do orzecznictwa, na które się Pan Radny Spodzieja powołuje, to w
różnych województwach obowiązują różne orzecznictwa. Nie znalazła żadnego orzecznictwa
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obowiązującego w województwie opolskim. Nadzór na uchwałami ma Wojewoda Opolski i to on
zdecyduje o prawidłowości podjętej uchwały.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że w każdym statucie można
dopatrzyć się jakichś niedomówień. Nie twierdzimy, że ten statut jest idealny i że jesteśmy
nieomylni. Wojewoda zdecyduje, czy ten statut spełnia wymogi prawne.
Pan Józef Pilarski dodał, że Komisja Statutowa długo pracowała i analizowała różne
dokumenty. Starała się dokładnie dokonywać zapisów w statucie. To, że są w innych
województwach orzecznictwa, to komisja mogła wziąć pod uwagę, ale nie musiała. O tym, czy
uchwalony statut jest prawidłowy zdecyduje Wojewoda lub Sąd Administracyjny.
Pan Krzysztof Spodzieja – nie twierdzi, że te wyroki sądów są obligatoryjne, ale ma prawo
wnieść swój pogląd.
Pan Bogusław Łazik Stwierdził, że każdy mógł wnieść uwagi do projektu statutu i miał
możliwość uczestniczenia w pracach nad statutem. Już po raz kolejny uchwalany jest statut gminy i
w każdym znajdzie się jakiś mankament lub niedopatrzenie. Poprosił przewodniczących Komisji
Stałych Rady o opinie do przedstawionego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Praszka.
Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały:
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - nie jednogłośnie / 1 radny wstrzymał się od głosu/,
- Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej – jednogłośnie,
- Rozwoju Gospodarczego Gminy – jednogłośnie,
- Budżetowo-Finansowa – jednogłośnie,
- Rewizyjna – nie zajęła stanowiska.
Pan Edward Szaniec - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że Rada
większością głosów: 13 za, 1 przeciw podjęła uchwałę Nr 148/XX/2016 w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Praszka. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że punkty 12 i 13 zostały wycofane
z porządku obrad, zatem przechodzimy do sprawy omówienia przejęcia przez Gminę Praszka obiektu
stadionu w Praszce.
Pan Krzysztof Spodzieja – dziwi się, że są wnoszone projekty uchwał pod obrady komisji i sesji
bez wymaganej opinii. Komisje obradują nad projektami, a potem się je wycofuje.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, że te projekty wrócą być może już na
następną sesję, jak tylko będzie opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu i już
komisje nie będą musiały rozpatrywać ponownie tych projektów uchwał.
Ad 12
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady powitał przedstawicieli Klubu MOTOR PRASZKA
ora redaktora gazety „ Kulisy Powiatu”. Poinformował, że od dłuższego czasu radni zapoznawali się z
działalnością klubu MOTOR Praszka, w tym czasie zmieniały się zarządy klubu. Rada przegłosowała
wniosek o przejęciu obiektu stadionu od 1.01.2017 r. Obecnie Zarząd Klubu MOTOR PRASZKA
reprezentują: Pan Michał Werner – Prezes , Pan Dariusz Szyszka- Wiceprezes oraz Pan Robert Panek –
Dyrektor sportowy. Odbyło się w ostatnim czasie spotkanie radnych i burmistrza z przedstawicielami
klubu MOTOR PRASZKA, na którym przedstawiciele klubu MOTOR prosili by nie przejmować
obiektu stadionu, gdyż będą się starali wzmocnić działalność MOTORU. Ostatnio odbyło się również
spotkanie u Burmistrza oraz z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, w

6

którym uczestniczyło 12 radnych oraz Pani Wiceburmistrz Danuta Janikowska, Pan Jacek Pac Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce i jego zastępca – Pan Jarosław Knaga.
Przedstawiciele MOTOR PRASZKA prosili, by decyzje o przejęciu stadionu odroczyć na jakiś czas, by
dać im się wykazać.
Pan Bogusław Łazik przedstawił pismo MOTOR PRASZKA o odroczenie terminu przejęcia
obiektu stadionu o rok. Podkreślił, że Rada podejmując wniosek o przejęciu obiektu stadionu chciała
pomóc klubowi w utrzymaniu obiektu, a nie likwidować działalność na stadionie. Radni dyskutowali
nad tym tematem na posiedzeniach komisji i powstał wspólny wniosek na posiedzeniu Komisji
Budżetowo-Finansowej następującej treści:
Wniosek
Komisji Budżetowo-Finansowej w sprawie przejęcia w zarzadzanie przez gminę obiektów
stadionu miejskiego
Na podstawie informacji uzyskanych od Burmistrza Praszki na posiedzeniu Komisji BudżetowoFinansowej, a także od dyrekcji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce i Zarządu
Klubu Sportowego MOTOR Praszka podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz biorąc pod uwagę pismo Klubu Sportowego MOTOR Praszka
skierowane do Rady Miejskiej w Praszce wnioskujemy o przesunięcie planowanego przejęcia
obiektów sportowych stadionu z 1.01.2017 r. na 01.07.2017 r.
Uzasadnienie:
1/ zauważamy dobrą działalność klubu w ostatnich miesiącach i chcemy dla dobra rozwoju sportu
w gminie Praszka wspierać klub MOTOR w działalności sportowej. Przejęcie obiektów stadionu
będzie jedną z form takiego wsparcia,
2/ Gmina dąży do przejęcia obiektów stadionu w celu wykorzystywania go do celów nie tylko
sportowych, ale również na cele kulturalne, tak jak ma to miejsce w innych miejscowościach.
3/ koniec sezonu piłkarskiego to czerwiec, a więc najlepszym terminem przejęcia obiektów w
zarzadzanie to właśnie 1 lipiec,
4/ zarządcą stadionu miejskiego w imieniu gminy powinien być Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Praszce. Niezbędna jest dobra współpraca pomiędzy klubem sportowym MOTOR i
MGOKiS w Praszce. Czas do 1 lipca 2017 r. należy wykorzystać na wypracowanie zasad
współpracy pomiędzy Klubem sportowym MOTOR i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i
Sportu w celu efektywnego wykorzystania obiektu.
5/ przyjęty przez Radę Miejską w Praszce wniosek o przejęcie obiektów stadionu jest ostateczny i
Rada Miejska nie będzie dokonywała kolejnych zmian terminów przejęcia stadionu. Dalsze
działania, a więc dokonanie wypowiedzenia umowy dzierżawy stadionu przez klub sportowy
MOTOR, przejęcie majątku i zaplanowanie stosownych wydatków w projekcie budżetu na 2017 r.
należą do Burmistrza Praszki. Pozwoli to uniknąć „ atmosfery” tymczasowości w zarządzaniu
obiektem i dobrze przygotować się do nadchodzących zmian.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad zapytał, czy są pytania lub uwagi dotyczące tej
sprawy.
Pan Szyszka – Wiceprezes MOTOR Praszka odniósł się do wniosku. Stwierdził, że klub
MOTOR Praszka zarządza obiektem stadionu od 1993 roku, nie ma zadłużeń ani innych problemów
w zarządzaniu tym obiektem. Jest zdziwiony tym, że obiektem ma zarządzać Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu. Jeśli Gmina przejmie ten obiekt to musi zabezpieczyć pewną pulę
pieniędzy na ten cel, a mogłaby spożytkować je na inne cele.
Pan Bogusław Łazik poprosił radnych o przegłosowanie wniosku Komisji BudżetowoFinansowej.
Radni większością głosów : 12 za, 2 wstrzymujące, przyjęli wniosek o przesunięcie terminu
przejęcia obiektów stadionu przez Gminę Praszka na 1 lipca 2017 r.
Pan Bogusław Łazik zapytał Burmistrza, czy chce coś dodać lub wyjaśnić.
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Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, że to stanowisko było wspólne.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że zauważa się to, że klub MOTOR Praszka dobrze zaczyna
działać. Nawet jeśli gmina przejmie obiekt stadionu będzie mógł kontynuować działalność
sportową. Rada chce pomagać, a nie kłaść kłód pod nogi.
Ad 13.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poinformował, że wręczenie nagród za
najlepsze osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2015/2016 odbędzie się w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury w Praszce ok. godz. 12-tej.
Ad 14. Zapytania i wolne wnioski.
Pan Henryk Łowejko przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej o wydzielenie w budżecie
gminy kwoty 50.000 zł na inicjatywy społeczne.
Pan Krzysztof Spodzieja zapytał w związku ze złożonym wnioskiem pisemnym o sprawę
organizacji ruchu w ul. Ożarowskiej w Kowalach, czy będzie to zrobione.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że była zrobiona organizacja ruchu w tym roku, ale Pan
Radny złożył wniosek o nową organizację ruchu w ul. Ożarowskiej. Jeśli będzie to robione to będzie
koszt ok. 4000 zł. Jest jeszcze możliwość, że projektant te uwagi Pana Spodziei uwzględni i zostanie to
poprawione.
Pan Krzysztof Spodzieja stwierdził, że wielokrotnie składał wnioski jeszcze przed zrobieniem
organizacji ruchu, ale nie zostały uwzględnione.
Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że projekt robi rzeczoznawca. Zgłosi uwagi Pana Spodziei i
zobaczymy co się da zrobić. Tego projektu nie robi Burmistrz ani pracownik urzędu, to robi
rzeczoznawca, który daje taki projekt do zaopiniowania Policji i do Rejonu Dróg. Jeśli Rada przyjmie
wniosek Pana Spodziei o zrobienie nowego projektu organizacji ruchu w ul. Ożarowskiej w Kowalach
to będzie realizowany. Będzie to koszt ok. 4000 zł.
Pan Krzysztof Spodzieja poinformował, że złożył również wnioski o udostępnienie informacji
publicznej i nie dostał odpowiedzi. To jest nagminne, że nie ma odpowiedzi na składane pisma przez
mieszkańców. Wnioskuje do Komisji Rewizyjnej, by się tym zajęła.
Pan Łukasz Bilski przedstawił wniosek o przegłosowanie wniosku Pana Krzysztofa Spodziei o
wykonanie nowego projektu organizacji ruchu w ul. Ożarowskiej w Kowalach.
Pan Spodzieja dodał, że w jego wniosku był również wniosek o postawienie znaków drogowych –
teren zabudowany.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady postawił wniosek, że może najpierw sprawdźmy, czy
jest możliwa autopoprawka obecnej organizacji ruchu, bo to będzie bezkosztowa weryfikacja.
Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku Przewodniczącego Rady.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki zapytał Pana Spodzieję, na jakie wnioski Urząd nie
udzielił odpowiedzi i poprosił o przedstawienie tych wniosków.
Pan Krzysztof Spodzieja stwierdził, że może przedstawić swoje wnioski, na które nie otrzymał
odpowiedzi.
Ad 15.
Pan Bogusław Łazik poruszył sprawę prośby Pana Leszka Krzyżanowskiego o ufundowanie
nagród w konkursach szkolnych o tematyce patriotycznej organizowanych z okazji narodowego święta
niepodległości - 11 listopada. Myśli, że to nie będą duże kwoty i można na to przeznaczyć odpowiednie
środki.
Poruszył też sprawy dotyczące oświaty, są propozycje zmian w systemie oświaty, sprawa likwidacji
czy wygaszania gimnazjów jest już raczej załatwiona. Likwidacja gimnazjów będzie bardzo trudna.
Czekają nas duże zmiany. Ubędzie nauczycieli, bo ubywa 1 rocznik. Trzeba będzie tworzyć nową
sieć szkół.
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Pani Grażyna Sołtysiak przypomniała, jak zmieniała się organizacja szkół w 2004 r. Też
musiało odejść wielu nauczycieli, w tym ona również. Byli to nauczyciele, którzy mieli po
czterdzieści parę lat i którzy mogli jeszcze pracować.
Pan Henryk Łowejko stwierdził, że za daleko wybiegamy w tym temacie. Poczekajmy na
decyzje rządowe, nie demonizujmy tej sprawy. Na razie ta dyskusja nic nie wnosi.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że chciał tylko zasygnalizować temat zmiany systemu oświaty,
gdyż niedługo będziemy się musieli tym tematem zająć.
Pan Bogusław Łazik zarządził krótką przerwę i poprosił wszystkich o przejście do MiejskoGminnego Ośrodka Kultury i Sportu, gdzie będą wręczane nagrody dla najlepszych uczniów z gminy
Praszka.
Ad 16.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce - Pan Bogusław Łazik po wyczerpaniu porządku
obrad wypowiedział formułę „ zamykam XX/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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