PROTOKÓŁ Nr XXV/2017
sesji Rady Miejskiej w Praszce
odbytej w dniu 9 lutego 2017 roku
w Muzeum w Praszce w godz. 1000 - 1305
Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce
Radnych obecnych wg listy obecności 14 / lista obecności w załączeniu /.
Nieobecny usprawiedliwiony: Łukasz Bilski
Spoza składu Rady Miejskiej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki
Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza
Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz
Pani Małgorzata Zawis - Skarbnik
Pan Henryk Krześniak – Radny Powiatu Oleskiego
Pan Krzysztof Chudzicki – Radny Powiatu Oleskiego
Sołtysi - 11 osób / wg listy obecności /
Rodzice dzieci ze szkół w Kowalach i Przedmościu
Media: NTO Olesno.

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:
Ad .1
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę
„Otwieram XXV sesję Rady Miejskiej w Praszce”. Przywitał obecnych radnych na XXV/2017 sesji
Rady Miejskiej. Stwierdził, że obecnych jest 14 radnych, zatem obrady są prawomocne.
Powitał również gości zaproszonych: sołtysów, burmistrza, pracowników Urzędu Miejskiego
oraz rodziców dzieci ze szkół podstawowych w Kowlach i Wierzbiu.
Ad 2.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

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 określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych
dla których organem prowadzącym jest Gmina Praszka, do postepowania rekrutacyjnego dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Praszka.
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8.

Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Praszki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na pracownika Urzędu Miejskiego w Praszce
Burmistrzowi Praszki.

11. Rozpatrzenie wniosków o nadanie imienia dla ronda w Praszce przy ul. Kaliskiej, Kopernika
i Szosy Gańskiej.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad zapytał Radnych, czy mają uwagi lub inne propozycje dot. przedstawionego
porządku obrad. Uwag nie zgłoszono.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił Radnych o przyjęcie porządku obrad.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że Radni
jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad.
Ad 3.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z
XXIV/2017 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 stycznia 2017 r. wyłożony był do wglądu w
biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszym posiedzeniem. Poprosił o zgłaszanie uwag do
protokołu. Nie wniesiono uwag do protokołu.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokół z XXIV/2017 sesji Rady
Miejskiej w Praszce z dnia 17 stycznia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie 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
Ad 5.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności między sesjami
tj. od dnia 18 stycznia 2017 r. do 09 lutego 2017 r. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
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Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy mają uwagi lub pytania do
przedstawionej informacji.
Pani Grażyna Sołtysiak zapytała o remont świetlicy terapeutycznej, czy chodzi o świetlicę w
rynku , czy w OPS.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że remont dotyczy świetlicy w rynku. Od kilkunastu lat
te pomieszczenia nie były remontowane.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Ad.6
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych
o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych
szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Praszka, do postępowania
rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 14
radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /14 za/ podjęła uchwałę nr 176/XXV/2017 w
sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem
prowadzącym jest Gmina Praszka, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem szkoły. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 7.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych
o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Praszka.
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało
14 radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /14 za/ podjęła uchwałę nr 177/XXV/2017
w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej na terenie gminy Praszka. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 8.
Pan Bogusław Łazik- Przewodniczący obrad zwrócił się do obecnych na sesji rodziców dzieci z
Kowali i Przedmościa. Poinformował, że wszystkie pisma, które wpływają do Rady Miejskiej w
Praszce są przekazywane do zaopiniowania komisjom stałym. Wczoraj wpłynęło pismo Rady
Rodziców z Przedmościa i nie było rozpatrywane na posiedzeniach komisji, ale dzisiaj zostanie
rozpatrzone na sesji.
Pan Bogusław Łazik poinformował, że wchodzi reforma oświaty i musimy dostosować sieć
szkół w naszej gminie. Zadaniem Rady jest znaleźć jak najlepsze rozwiązanie dla sieci szkół w
Gminie Praszka. Już wcześniej dokonywaliśmy zmian sieci szkół. Były likwidacje szkół / Wierzbie i
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Gana/ oraz przekształcenia w szkołach w Przedmościu i w Kowalach. Został wówczas wypracowany
kompromis i to funkcjonuje do obecnej chwili.
W ostatnich dniach wpłynęły dwa pisma od Rady Rodziców PSP w Kowalach. Pierwsze z dnia
30.01.2017 r, drugie z dnia 7.02.2017 r. oraz pismo od Rady Rodziców PSP w Przedmościu z dnia 7
02.2017 r. Wpłynął również 7.02.2017 r. wniosek radnego Pana Krzysztofa Spodziei dot. projektu
uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.
Pan Krzysztof Spodzieja zwrócił uwagę, że projekt uchwały w sprawie sieci szkół powinien
zawierać uzasadnienie.
Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza potwierdziła, że projekt uchwały powinien mieć
uzasadnienie. Jest przygotowane i dzisiaj je przedstawi.
Pan Bogusław Łazik poinformował, że Rada Miejska w Praszce wypracowała pewne propozycje
i Pani Wiceburmistrz udała się z tymi propozycjami do Kuratorium Oświaty w Opolu, gdyż musi być
opinia Kuratora. Propozycje były wypracowane bez wniosków. Po konsultacjach w Kuratorium nie
wszystko zostało przyjęte. W dzisiejszym projekcie uchwały są wprowadzone poprawki. Każda
szkoła jest procedowana oddzielnie. Musimy brać pod uwagę możliwości lokalowe szkoły.
Rodzice ze szkoły w Kowalach chcą by w Kowalach była szkoła podstawowa ośmioklasowa z
klasami I-VIII, a rodzice dzieci ze szkoły w Przedmościu chcą mieć szkołę podstawową z klasami IIV.
Pani Grażyna Sołtysiak odczytała pisma rodziców z Kowali i z Przedmościa.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że są również złożone dwa wnioski: Radnego Krzysztofa
Spodziei dot. utworzenia ośmioklasowej szkoły podstawowej w Kowalach z klasami I-VIII i Pana
Sławomira Trawińskiego o utworzenie szkoły podstawowej ośmioklasowej w Przedmościu z klasami
I-IV.
Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego /w załączeniu do
protokołu/.
Pan Bogusław Łazik poprosił Radnych o zabieranie głosu na temat projektu sieci szkół. Zwrócił
uwagę, że najważniejsze w tym jest to, że nie likwidujemy żadnej szkoły. Przy likwidacji szkoły w
Ganie i przekształceniu szkół w Kowalach i Przedmościu też były emocje, ale dzięki temu mogliśmy
wykonać remonty w szkołach.
Pan Krzysztof Spodzieja przedstawił wniosek o dokonanie poprawek w projekcie uchwały w § 7.
W § 7 projektu uchwały jest zapis przekształcenia szkoły podstawowej w Kowalach o strukturze
organizacyjnej obejmującej klasy IV-VI z oddziałami przedszkolnymi na ośmioletnią szkołę
podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy IV-VIII z oddziałami przedszkolnymi.
Proponuje następującą zmianę w § 7: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w
Kowalach o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy IV-VI z oddziałami przedszkolnymi
przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy IVIII z oddziałami przedszkolnymi. Poprawka zmienia zapis dotyczący struktury organizacyjnej
obejmującej „ klasy IV-VIII” w obecnie proponowanym projekcie uchwały na zapis „ klasy I-VIII”
po poprawkach. Do wniosku jest załączone obszerne uzasadnienie / wniosek stanowi załącznik do
protokołu/.
Pan Sławomir Trawiński przedstawił wniosek o zmianę tekstu § 6 i § 7 na następujące:
„ § 6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedmościu o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy IIII z oddziałem przedszkolnym z siedzibą w Przedmościu przekształca się w ośmioklasową szkołę
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podstawową o strukturze I-IV z oddziałem przedszkolnym:
1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Przedmościu
2. Siedziba: Przedmość ul. Główna nr 22, 46-320 Praszka”
§ 7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Kowalach o strukturze organizacyjnej
obejmującej klasy IV-VI z oddziałami przedszkolnymi z siedzibą w Kowalach przekształca się w
ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy V-VIII z oddziałami
przedszkolnymi.
1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Kowalach.
2. Siedziba: Kowale ul. Szkolna nr 1, 46-320 Praszka”
Do wniosku przedstawił uzasadnienie / wniosek w załączeniu do protokołu/.
Pan Krzysztof Spodzieja odniósł się do wniosku Radnego Sławomira Trawińskiego. Stwierdził,
że w ustawie nie ma możliwości tworzenia klas I-IV i V-VIII, jedynie jest wprowadzony zapis, że
szkoły obecne mogą kontynuować naukę do klasy IV.
Pan Bogusław Łazik poprosił Panią Danutę Janikowską o wyjaśnienia dotyczące tej kwestii.
Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że w uzasadnieniu art.117 jest
możliwość przekształcenia szkoły sześcioletniej na ośmioletnią. W szkole podstawowej w
Przedmościu mogą być klasy I-IV, ale w Kowalach nie może być klas V-VIII. Odnośnie klasy IV to
obowiązuje rozporządzenie w sprawie ramowego programu nauczania. Tu już są określone godziny
na poszczególne przedmioty np. język polski – 5 godzin itd. W momencie gdyby były klasy I-IV w
Przedmościu i klasy I-VIII w Kowalach, to klasy byłyby mniej liczne i może dojść do tego, że będą
klasy łączone, a nie wszystkie przedmioty można łączyć. Projekt sieci szkół został tak przygotowany,
by nie było nauczania w klasach łączonych, bo to nie jest dobre dla dzieci. Teraz według projektu
dzieci są w tych samych oddziałach i są klasy rozłączne. Będziemy dążyć do tego by nie było
likwidacji szkół i nie było łączenia klas.
Pani Grażyna Sołtysiak zapytała ile powinna liczyć klasa.
Pani Danuta Janikowska odpowiedziała, że klasy powinny liczyć do 25 uczniów. Nie ma
przepisu od którego momentu wprowadza się łączenia klas. Wszystko zależy od finansów gminy.
Pan Henryk Łowejko zwrócił się do radnych, że jako reprezentant opcji rządzącej apeluje by
zachować rozwagę. Z pism złożonych przez rodziców dzieci z Przedmościa i z Kowali wynika, że w
tym systemie szkoły w Przedmościu i w Kowalach funkcjonują dobrze. Nie rozumie dlaczego to
zmieniać. Wnioski dotyczące szkół w Przedmościu i w Kowalach powodują animozje zupełnie
niepotrzebnie.
Pan Sławomir Trawiński odniósł się do wypowiedzi radnego Łowejki. Stwierdził, że pismo
mieszkańców Przedmościa jest rozsądne. Koszty utrzymania szkoły w Przedmościu są niższe niż w
Kowalach. Subwencja wystarcza na utrzymanie szkoły. Uważa, że radny Spodzieja mówiąc, że jego
wniosek jest niezgodny z ustawą, nie ma racji. Rozbudowanie i powiększenie o jedną klasę szkoły w
Przedmościu jest zasadne.
Pan Krzysztof Spodzieja wyjaśnił, że nie przeczy, że wniosek jest niezasadny, ale Pan
Trawiński przez złożenie takiego wniosku próbuje organizować szkołę w Kowalach na V-VIII.
Odniósł się też do wypowiedzi radnego Łowejki, że tu nie ma jątrzenia, to są tylko propozycje
rodziców do rozważenia.
Pan Henryk Łowejko jeszcze raz zaapelował, by zachować dobre wrażenie, nie przerzucać się
pismami, bo siatka szkół musi być zatwierdzona.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady dodał, że ten kompromis dotyczący szkół w
Przedmościu i w Kowalach był wypracowany w bólach i okazało się, że to dobrze funkcjonuje. Teraz
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propozycje rodziców burzą ten kompromis. Też apeluje o rozważne rozpatrzenie tych wniosków.
Przypomniał, że ten wariant, który jest w projekcie uchwały został wstępnie uzgodniony w
Kuratorium. Dzisiaj akceptujemy projekt sieci szkół. Rodzice dzieci ze szkół w Kowalach i
Przedmościu wysłali również te pisma do Kuratorium w Opolu i być może zostaną uwzględnione te
propozycje przez Kuratora. Dzisiaj mamy przedstawiony projekt sieci szkół wstępnie uzgodniony z
Kuratorium Oświaty. Są zatem 3 wnioski dotyczące sieci szkół:
1/ wniosek Burmistrza - projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju
szkolnego,
2/ wniosek radnego Krzysztofa Spodziei o utworzenie w Kowalach ośmioklasowej szkoły
Podstawowej z klasami I- VIII,
3/ wniosek radnego Sławomira Trawińskiego o utworzenie w Przedmościu ośmioklasowej szkoły
podstawowej z klasami I-IV.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że rada musi zdecydować jak głosować wnioski. Według niego
wnioskiem najdalej idącym jest wniosek nr 1 tj. wniosek rady z poprzedniej sesji. Poprosił radnych
by w przerwie zastanowili się nad tym jak głosować wnioski.
Przerwa – 15 minut.
Pan Bogusław Łazik poprosił przewodniczących komisji stałych o opinie dotyczącą projektu
uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół w gminie Praszka do nowego ustroju
szkolnego.
Przewodniczący Komisji przedstawili następujące opinie komisji:
- Komisja Rewizyjna – nie jednogłośnie zaakceptowała projekt uchwały / 4 za, 1 przeciw/,
- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – nie jednogłośnie zaakceptowała projekt uchwały / 4 za,
1 przeciw/,
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie jednogłośnie,
- Komisja Gospodarczego Rozwoju Gminy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie,
- Komisja Budżetowo-Finansowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie / 6 za, 1 wstrzymujący/.
Pan Sławomir Trawiński stwierdził, że komisje nie miały wszystkich pism i nie ustosunkowały
się do nich.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że są dwa wnioski wzajemnie się wykluczające i tak jak mówił,
głosujemy całą sieć szkół wypracowaną przez Radę jako wniosek najdalej idący oraz wnioski
radnych z Przedmościa i z Kowali. Zapytał radcę prawnego, jak należy przegłosować wnioski.
Pani Wiesława Borowiec – radca prawny odpowiedziała, że jeśli jest kilka wniosków to
przyjmuje się wniosek najdalej idący. Wnioskiem najdalej idącym jest wniosek dotyczący całej sieci
szkół, a pozostałe wnioski dotyczą tylko części sieci szkół, ale to Rada decyduje, który wniosek
uznać za najdalej idący.
Pan Bogusław Łazik zapytał radnych, kto jest za taką procedurą, aby przyjąć jako wniosek
najdalej idący wniosek dotyczący całej sieci szkół z projektu uchwały.
Radni większością głosów / 12 za, 2 przeciwne/ przyjęli wniosek, że najdalej idącym wnioskiem jest
wniosek dotyczący całej sieci szkół – projekt uchwały.
Pan Bogusław Łazik poprosił Panią Grażynę Sołtysiak o odczytanie z projektu uchwały
proponowaną sieć szkół w gminie Praszka.
Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała z projektu
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uchwały treść paragrafów od 2 do 8 dotyczące projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Pan Bogusław Łazik poprosił o przegłosowanie wniosku - kto jest za taką propozycją sieci szkół .
Przeprowadzono głosowanie.
Radni większością głosów/ 10 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące/ przyjęli wniosek.
Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 14
radnych i Rada Miejska w Praszce większością głosów /12 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący/ podjęła
uchwałę nr 178/XXV/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Pan Bogusław Łazik poinformował, że tę uchwałę przekażemy Kuratorowi Oświaty w Opolu
celem zaopiniowania. Jeśli Kurator wniesie zastrzeżenia to będziemy zmieniać.
Pani Noga – przedstawicielka Rady Rodziców przy szkole podstawowej w Kowalach
poprosiła o głos.
Przewodniczący obrad udzielił głosu.
Pani Noga zwróciła uwagę, że zgodnie z § 33 ust.4 wniosek zgłoszony przez radnego
Krzysztofa Spodzieję powinien być przegłosowany jako wniosek formalny.
Pani Wiesława Borowiec – radca prawny odpowiedziała, że wniosek Pana Krzysztofa Spodziei
nie jest wnioskiem formalnym.
Ad 9.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poinformował, że skarga na działalność
Burmistrza Praszki była szczegółowo rozpatrywana przez Komisje Stałe Rady. Komisje zaczerpnęły
wszelkich informacji na ten temat i wypracowały uzasadnienie, które stanowi załącznik do projektu
uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Praszki. Poprosił przewodniczących Komisji
Stałych o opinie dotyczące projektu uchwały.
Komisja Rewizyjna – nie zajęła stanowiska,
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – uznała skargę za bezzasadną,
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej – uznała skargę za bezzasadną,
Komisja Gospodarczego Rozwoju Gminy – uznała skargę za bezzasadną,
Komisja Budżetowo – Finansowa również uznała skargę za bezzasadną.
Pan Józef Pilarski uzasadnił decyzję komisji tym, że komisja oparła się na faktach, które miały
miejsce w dniu 28.12.2016 r. Skarżący uległ wypadkowi na skutek uszkodzonej studzienki na ul.
Stanisławka w Strojcu. W dniu 29 .12.2016 r. zgłosił ten fakt Burmistrzowi Praszki. Burmistrz podjął
odpowiednie działania zgłaszając sprawę do GOSKOM- u. Komisja sprawdziła, czy była wcześniej
zgłaszana sprawa uszkodzonej studzienki. Okazało się, że nie była zgłaszana ta sprawa, jak twierdzi
skarżący. Ponadto komisja sprawdziła zarzut, że kanalizacja była źle wykonana i za to ponosi winę
Burmistrz. Po sprawdzeniu okazało się, że kanalizacja była wykonana przed rozpoczęciem kadencji
przez Pana Jarosława Tkaczyńskiego.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że skarga została bardzo poważnie potraktowana przez Radę.
Udzielił głosu skarżącemu. Skarżący wyjaśnił okoliczności wypadku. Odczytał fragmenty pism
dotyczących tej sprawy oraz wyraził niezadowolenie z opinii przedstawionych przez komisje Rady.
Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt
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omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 14
radnych i Rada Miejska w Praszce większością głosów /13 za, 1 wstrzymujący/ podjęła uchwałę
nr 179/XXV/2017 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Praszki. Uchwała stanowi załącznik
do protokołu.
Ad 10.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych
o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie przekazania skargi na pracownika Urzędu Miejskiego
w Praszce Burmistrzowi Praszki. - Przewodniczący obrad
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.

Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 14
radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /14 za/ podjęła uchwałę nr 180/XXV/2017 w
sprawie przekazania skargi na pracownika Urzędu Miejskiego w Praszce Burmistrzowi Praszki. Uchwała
stanowi załącznik do protokołu.
Ad 11.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poinformował, że wpłynęły dwa wnioski o nadanie
imienia dla ronda w Praszce przy ul. Kaliskiej, Kopernika i Szosy Gańskiej:
1/ Pana Andrzeja Zygmunta Marasa o nadanie imienia dla ronda „ Rondo Powstańców Śląskich”’,
2/ Towarzystwa Przyjaciół Praszki o nadanie imienia dla ronda „Stefana Korbońskiego”.
Zgodnie z procedurą nadawania imienia i przeprowadzania konsultacji społecznych pierwszy wniosek
nie zawiera podpisów mieszkańców w liczbie 100 i nie spełnia warunków formalnych. Drugi wniosek
jest złożony przez organizację pozarządową i nie wymaga podpisów.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że wnioski były skierowane na posiedzenia komisji stałych do
rozpatrzenia. Poprosił o opinie komisji w tej sprawie.
Wszystkie komisje stałe Rady uznały, aby nie nadawać imienia dla ronda w Praszce.
Pan Bogusław Łazik poprosił o przegłosowanie wniosku aby nie nadawać nazwy dla ronda?
Radni większością głosów/ 12 za, 2 wstrzymujące/ przyjęli wniosek aby nie nadawać imienia dla
ronda w Praszce przy ul. Kaliskiej, Kopernika i Szosy Gańskiej.
Ad 12. Zapytania i wolne wnioski.
Pan Waldemar Majtyka odniósł się do sprawy skargi na zły stan drogi ul. Stanisławka.
Zasugerował, żeby ograniczyć tonaż przejeżdżających tam samochodów do 3,5 tony.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że można złożyć wniosek do Zarządu Dróg w
Oleśnie by postawili tam znak ograniczający tonaż.
Pan Sławomir Trawiński poparł wniosek Pana Majtyki i uważa że jest zasadny. Lasy
Pąństwowe mają swoje drogi i z nich powinny korzystać.
Pan Krzysztof Spodzieja zwrócił uwagę, że na ul. Kiczmachów w Kowalach też są wystające
studzienki. Od kilku lat jest zgłaszany ten problem i nikt się tym nie zainteresował. Zapytał o
zmianę organizacji ruchu na ul. Ożarowskiej w Kowalach, kiedy będzie zrobiona.
Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że jak miną mrozy to będzie to robione.
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Pan Henryk Łowejko poruszył sprawę utrzymania czystości w mieście, a w szczególności
usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy. Po zimie szczególnie widać te
zanieczyszczenia. Może należałoby zakupić zestawy do usuwania tych nieczystości i strażnicy
miejscy mogliby je wręczać właścicielom czworonogów zwracając im tym samym uwagę, by
wywiązywali się z obowiązku utrzymania czystości.
Pan Sławomir Trawiński stwierdził, że takie zestawy powinny być przy koszach na śmieci. Jest
to pewien wydatek, ale spełnił by oczekiwania społeczeństwa.
Pan Krzysztof Spodzieja przypomniał, że były przesuwane środki na utrzymanie czystości na
inne cele, to teraz brakuje na to.
Pani Grażyna Sołtysiak uważa, że najpierw należałoby zacząć od edukacji społeczeństwa.
Ad 13. Sprawy różne.
Pan Jarosław Tkaczyński poprosił Radę o podjęcie stanowiska w sprawie wyboru wariantu
obwodnicy Praszki. Niedawno odbyło się spotkanie w sprawie obwodnicy, były konsultacje i jest
wersja 4.3 zadawalająca obie gminy: Gorzów Śl. i Praszkę. Stąd propozycja, by przyjąć tę wersję, by
poszedł sygnał że taki wariant chcemy.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie stanowiska o treści:
Stanowiska Rady Miejskiej w Praszce oraz Burmistrza Praszki
w sprawie przebiegu obwodnicy Praszki
W związku ze spotkaniem z dnia 17.01.2017 r., związanym z prowadzonym przez Generalną
Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu zadania pn. „Studium TechnicznoEkonomiczno-Środowiskowe oraz wykonanie elementów Koncepcji Programowej dla budowy
obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45” uprzejmie informujemy, że po przeanalizowaniu
wszystkich przedstawionych wariantów przebiegu przedmiotowej obwodnicy uważamy, że
optymalnym jest wariant nr 4.3 wg STEŚ. Sądzimy, że wymieniony wariant jest najbardziej
funkcjonalny.
Radni większością głosów przegłosowali stanowisko w sprawie wyboru wariantu 4.3 przebiegu
obwodnicy Praszki.
Pan Bogusław Łazik zapytał Burmistrza , co z porozumieniem zawartym z Gminą Gorzów Śl.
w sprawie zalewu. Czy rozwiązujemy to porozumienie?
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że na razie nie rozwiązujemy, czas pokaże czy coś
będziemy robić jeszcze w tym temacie.
Pan Bogusław Łazik – przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Rady:
- wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa nieżyjącemu już Janowi Werner - olimpijczykowi i
wybitnemu sportowcowi. Na następną sesje damy wniosek do procedowania.
- opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu i o prawidłowości
kwoty długu- opinie pozytywne/ w załączeniu/,
- pisma Klubu Sportowego MOTOR Praszka skierowane do Burmistrza i do Rady Miejskiej o
zwołanie spotkania z radnymi i w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy stadionu w Praszce ,
- pismo w sprawie Turnieju Radnych Powiatu Oleskiego. Turniej w tym roku odbywa się w Praszce
w dniu 4 marca 2017 r. o godz. 830 w hali sportowej KOTWICA.
Na zakończenie Pan Bogusław Łazik poinformował, że następna sesja planowana jest ok. 15
marca 2017 r.

9

Ad 14.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że wyczerpany
został porządek obrad i wypowiedział formułę „ Zamykam XXV/2017 sesję Rady Miejskiej w
Praszce”. Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach.

Protokołowała
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Koziołek

Bogusław Łazik
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