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PROTOKÓŁ  Nr XXIV/2017 

sesji Rady Miejskiej w Praszce 

odbytej w dniu 17 stycznia 2017 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                  

w godz. 10
00

 - 12
35

 

 

                                                                   Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik 

                                                                         - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

Radnych obecnych wg listy obecności 14 / lista obecności w załączeniu /. 

Nieobecny usprawiedliwiony: Edward Szaniec  

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

 

1.   Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 

2.   Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza  

3.   Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz 

4.   Pani Małgorzata Zawis - Skarbnik 

5.   Pan Henryk Krześniak – Radny Powiatu Oleskiego 

6.   Sołtysi -  6 osób / wg listy obecności / 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1             

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę  

„Otwieram XXIV sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  Przywitał obecnych radnych na XXIV/2017 

sesji Rady Miejskiej. Stwierdził, że obecnych jest 14 radnych,  zatem obrady są prawomocne. 

          Powitał również gości zaproszonych: Pana Henryka Krześniaka – Radnego Powiatu 

Oleskiego, sołtysów, burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego. 

 

Ad 2. 

         Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił 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 Burmistrza Praszki . 

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

7.    Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2017 rok.   

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

       gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Przedmość-Kozieł-Aleksandrów. 

9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej  

       w Praszce na  2017 rok. 
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10.  Omówienie sprawy funkcjonowania szkół po reformie oświatowej. 

11.  Zapytania i wolne wnioski. 

  12.  Sprawy różne. 

  13.  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 porządek obrad z wprowadzona zmianą. 

 

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 Burmistrza Praszki . 

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

7.    Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2017 rok.   

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

       gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Przedmość-Kozieł-Aleksandrów. 

9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej  

       w Praszce na  2017 rok. 

10.  Omówienie sprawy funkcjonowania szkół po reformie oświatowej. 

11.  Zapytania i wolne wnioski. 

  12.  Sprawy różne. 

  13.  Zakończenie obrad. 

             

Ad 3. 

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

XXIII/2016 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2016 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 XXIII/2016 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2016 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 Łukasz Bilski 

         - Pan Waldemar Majtyka 
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        - 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 Łukasz Bilski - Przewodniczący 

         - Pan Waldemar Majtyka 

         - Pan Robert Zimnowoda 

 

Ad 5.       

      Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności między 

sesjami tj. od dnia 21 grudnia 2016 r. do 17 stycznia 2017 r. Poinformował, że z uwagi na okres 

świąteczny okres sprawozdawczy był krótki. Do końca roku 2016 zostały uregulowane wszystkie 

należności gminy przypadające na miniony rok. Weszliśmy w nowy rok bez zaległości z budżetem 

w wysokości 45.276.017 zł po stronie dochodów i 46.979.369 zł po stronie wydatków. W grudniu 

kończone były następujące inwestycje: 

1. Termomodernizacja ŚDS – roboty dachowe i malowanie sali gimnastycznej. 

2. Wodociąg w Markach II etap. 

3. Windy w Zespole Placówek Specjalnych i w Przedszkolu Nr 2. 

4. Roboty dodatkowe zlecone w budynku przy ul. Senatorskiej 24. 

5. Siłownia zewnętrz na przy korcie tenisowym. 

6. Malowanie klatki schodowej i remont schodów w budynku komunalnym przy Pl. Grunwaldzkim 

    25. 

Trwają prace, również przy udziale Państwa Radnych, nad projektem dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. 

Wydano informator Gminy Praszka. 

    Pani Grażyna Sołtysiak zapytała, skąd się wzięła pomyłka w informatorze. 

    Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że pierwotnie liczby były na diagramie. Ponieważ drukarnia  

nie odczytała tych liczb, wysunęliśmy je poza diagram i wpisano pomyłkowo inną liczbę i procenty. 

Stąd poprawka. 

      Pan Sławomir Trawiński zwrócił uwagę, że jest też błąd w informacji o  ochotniczych strażach 

pożarnych. 

      Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że zostało to wyjaśnione. 

      Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy mają uwagi lub pytania do 

przedstawionej informacji. Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Ad.6 -7 

        Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące  

projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2017 rok. Te dwa projekty uchwał wiążą się ściśle ze 

sobą więc omówimy je razem. 

Wszystkie komisje stałe pozytywnie zaopiniowały obydwa projekty uchwał.                          

           Pan Łukasz Bilski - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

14 radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /14 za/ podjęła uchwałę nr 172/XXIV/2017 w 

sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

          Pan Łukasz Bilski - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2017 rok. 

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 173/XXIV/2017 w 

sprawie zmian w  budżecie Gminy Praszka na 2017 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 8.  

       Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych o 

opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka 

nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Przedmość-Kozieł-

Aleksandrów. 

        Pan Łukasz Bilski - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 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 174/XXIV/2017 w 

sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z 

przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Przedmość-Kozieł-Aleksandrów. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad 9.          

        Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych o 

przedstawienie planów pracy komisji na 2017 rok, które będą stanowiły załączniki do projektu 

uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na  

2017 rok. 

       Przewodniczący Komisji przedstawili plany pracy na 2017 rok wraz ze sprawozdaniami z 

działalności komisji za 2016 rok.  

        Pan Łukasz Bilski - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 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 175/XXIV/2017 w 

sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na  2017 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 10.  Omówienie sprawy funkcjonowania szkół po reformie oświatowej.          

             Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że podpisane zostały 

ustawy oświatowe i teraz gminy muszą podjąć działania w zakresie ustalenia sieci szkół. Rozwiązań 

może być kilka i trzeba będzie wybrać najlepsze rozwiązanie zarówno dla dzieci jak i nauczycieli. 

Radni otrzymali materiały dotyczące reformy oświatowej.  Sam pamięta jak było tworzone 
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gimnazjum. Wtedy przybywał 1 rocznik, teraz jest odwrotnie - ubywa 1 rocznik. Pracy pewnie 

będzie wystarczająco, być może nikt nie straci pracy. Wszyscy oczekują właściwych decyzji od 

Rady i od Burmistrza, dlatego należy wybrać najlepszy wariant. Następnie Kurator musi wyrazić 

pozytywną opinię, bo bez opinii Kuratora nic nie będzie można zrobić. 

             Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza przedstawiła  obecną sytuację. Posiadamy 

szkoły podstawowe I-VI – PSP nr 2, PSP nr 3, PSP nr 4, ZSP –PSP w Strojcu i  I-III w 

Przedmościu  i IV-VI w Kowalach oraz gimnazjum. Gimnazja będą wygaszane. W materiałach, 

które przedstawiono radnym są podane terminy podejmowania działań. Do 17 lutego br. Burmistrz 

przedstawia projekt uchwały w sprawie sieci szkół w gminie. Kurator może zaopiniować 

pozytywnie, z uwagami lub zakwestionować przedstawiony projekt uchwały. Będą uzgodnienia 

projektów w Kuratorium, w przyszły poniedziałek jedzie na te uzgodnienia. Jest nowe prawo 

oświatowe i są terminy podane do załatwienia poszczególnych spraw.  

              Pani Danuta Janikowska przedstawiła możliwości reorganizacji szkół. Można 

przekształceń dokonywać w różnych terminach w latach 2017, 2018 i 2019. Propozycja jest taka, 

by gimnazjum zostawić do 2019 roku. Utworzenie szkoły podstawowej na bazie gimnazjum już od 

tego roku nie będzie raczej możliwe, bo nie zmieszczą się wszystkie dzieci. Planuje się klasy IV-VI 

przekształcić na klasy IV-VIII. Jaka będzie opinia Kuratora nie wie. 

             Przy wdrażaniu reformy oświatowej musimy brać też pod uwagę koszty gminy. Jeśli nie 

będzie likwidacji szkoły nie musielibyśmy zwalniać nauczycieli i wypłacać im odpraw. 

Przedstawiła radnym dwa warianty reorganizacji szkół i poprosiła o sugestie i uwagi.  Do końca 

marca br. musimy podjąć ostateczne decyzje. 

            Pan Bogusław Łazik stwierdził, że ubytek pracy będzie niewielki.  

            Pani Danuta Janikowska dodała, że część nauczycieli jest zatrudnionych na czas określony, 

część nabędzie uprawnienia emerytalne, a część zostanie zatrudniona w innych jednostkach 

organizacyjnych. Nauczyciele tracący godziny w gimnazjum będą mogli otrzymać pracę w innych 

szkołach. 

             Pan Henryk Łowejko zwrócił się z pytaniem do Pani Wiceburmistrz – co z nauczycielem 

mianowanym zatrudnionym na czas nieokreślony, będzie mógł być przeniesiony do innej szkoły z 

urzędu za jego zgodą. A jeśli nie wyrazi zgody na przeniesienie. 

             Pani Janikowska odpowiedziała, że wtedy wchodzi w tryb zwolnienia. 

             Pan Henryk Łowejko zapytał, co z nauczycielami gimnazjum, którzy przejdą w stan 

nieczynny. 

             Pani Danuta Janikowska odpowiedziała, że to oznacza, że przez 6 miesięcy nie pracują. 

             Pan Henryk Łowejko zapytał  również o rozwiązanie chroniące dyrektora gimnazjum. 

             Pani Janikowska odpowiedziała, że jeśli przekształcimy gimnazjum w szkołę podstawową 
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dyrektor gimnazjum staje się automatycznie dyrektorem szkoły podstawowej, a dyrektor szkoły 

podstawowej będzie wicedyrektorem. 

             Pan Henryk Łowejko zapytał, czy gmina korzysta ze środków unijnych na inwestycje 

oświatowe. 

             Pani Danuta Janikowska odpowiedziała, że nie korzystamy obecnie ze środków unijnych. 

Były robione pracownie, ale już skończyło się finansowanie. Remonty i termomodernizacje robimy 

z własnych środków. 

       Pan Henryk Łowejko zapytał, czy gdyby obiekt gminny nie został wykorzystany, to czy taki 

obiekt można byłoby zbyć. 

       Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że nie będzie sprzedany, bo na pewno taki obiekt 

będzie można zagospodarować. 

         Pan Henryk Łowejko  stwierdził, że można uzyskać 300 mln zł subwencji  z rezerwy na 

dostosowanie szkół. Czy zwracaliśmy się o tę subwencję. 

        Pani Janikowska poinformowała, że na początku lutego dostajemy metryczkę o wysokości 

subwencji i to jest wprowadzane do budżetu. W ciągu kilku tygodni otrzymujemy pismo ze 

wskazanymi terminami o możliwości wystąpienia o dodatkowe subwencje z tych 4 % rezerwy. 

Są określone terminy i na co można wydać taką subwencję. Podział rezerwy jest na koniec marca. 

Tak jest co roku. 

           Pan Bogusław Łazik stwierdził, że jest lęk przed odprawami nauczycieli. Nawet tym,  którzy 

będą odchodzić na świadczenia kompensacyjne trzeba będzie wypłacić sześciomiesięczne odprawy. 

Z tej rezerwy byłoby można wystąpić o środki na odprawy dla nauczycieli. Była kiedyś taka 

możliwość. Czy teraz będzie taka możliwość nie wiemy. 

            Pani Danuta Janikowska stwierdziła, że jest mowa o tym, że będzie można wystąpić o zwrot 

tych kosztów. 

            Pani Grażyna Sołtysiak zasugerowała by gimnazjum podłączyć pod PSP nr 4, a 

zlikwidować PSP nr 3. 

            Pan Bogusław Łazik stwierdził, że pojawia się kolejny, trzeci wariant. 

Pan Arkadiusz Kościelny stwierdził, że likwidacja jednej placówki jest najbardziej 

optymalnym rozwiązaniem. 

             Pan Józef Pilarski stwierdził, że musimy brać przede wszystkim  pod uwagę finanse gminy. 

 Pan Bogusław Łazik zaproponował następujące wnioski  Rady dotyczący reformy szkół: 

                                                          

                                                         WNIOSKI 

do konsultacji z Kuratorem Oświaty w Opolu 

 
omówione na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Praszce 

i przegłosowane na sesji Rady Miejskiej w Praszce w dniu 17 stycznia 2017 r.  

dotyczące funkcjonowania szkół w gminie Praszka po wdrożeniu reformy oświatowej. 

 

1/  szkoły wiejskie w gminie Praszka: 

    a/ szkoła podstawowa w Strojcu 8-klasowa 

 WARIANT  I  

    b/ szkoła podstawowa w Przedmościu klasy I-III plus oddział przedszkola 

    c/ szkoła podstawowa w Kowalach klasy IV-VI plus oddziały przedszkola 

                          WARIANT  II 

    d/ szkoła podstawowa w Kowalach 8-klasowa z oddziałami przedszkolnymi w dwóch  

        budynkach: 



7 
 

        - budynek w Przedmościu klasy I-III i oddział przedszkolny, 

        - budynek wach klasy IV-VIII i oddziały przedszkolne 

       Jest jedna szkoła w dwóch budynkach, jeden dyrektor i ewentualnie zastępca dyrektora. 

 

2/ szkoły miejskie: 

    a/ szkoła podstawowa nr 2 w Praszce 8-klasowa 

 WARIANT  I    

    b/ od 1.09.2017 r. przekształcenie gimnazjum w Praszce w szkołę podstawową  nr 1 8-klasową 

        z wygasającymi oddziałami gimnazjum. Jednoczesna likwidacja PSP Nr 3 w Praszce i PSP Nr 4  

        w Praszce i włączenie tych szkół do szkoły podstawowej nr 1- PSP Nr 1 w Praszce. 

    Wszyscy nauczyciele stają się pracownikami PSP Nr 1 ( przeniesienia z mocy prawa lub 

     służbowe). 

    Szkoły w okresie przejściowym od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. funkcjonują w zależności od 

potrzeb w trzech lub dwóch budynkach, a od 01.09.2019 r. w budynku obecnego gimnazjum. 

 WARIANT  II 

    c/ szkoły PSP Nr 3 i PSP Nr 4 funkcjonują jako 8-klasowe przez dwa lata – klasy VII i VIII w 

budynku gimnazjum. Gimnazjum funkcjonuje jako szkoła wygasająca. 

    d/ od 01.09.2019 r. likwidacja (połączenie) szkół PSP Nr 3 i PSP Nr 4 i powołanie PSP Nr 1 

        ( problem – sprawy kadrowe). 

 
        Pani Danuta Janikowska wyjaśniła, że można przekształcić gimnazjum na szkołę podstawową 

albo podłączyć szkołę podstawową do gimnazjum. 

           

        Pan Bogusław Łazik stwierdził, że przekształcenie można zrobić bezboleśnie, bo pracownicy 

szkół 3 i 4 stają się pracownikami szkoły nr 1. W kolejnych latach wprowadzamy klasy VII-VIII. 

Przy wariancie II zostawienie szkół 3 i 4 do 2019 r. jest tylko przesuwaniem w czasie. 

Ważne jest to, by zachować pracę dla nauczycieli. Mamy po dwa warianty dotyczące szkół miejskich 

i wiejskich. Czy jesteśmy za tym, aby te wnioski były konsultowane z Kuratorem. Radni wyrazili 

akceptację wniosków. 

         Pan Łukasz Bilski zapytał o dowozy w przypadku zmiany obwodów w sieci szkół. 

         Pani Danuta Janikowska odpowiedziała, że powinniśmy jak najmniej ingerować w obwody. 

Jeżeli droga do szkoły będzie do 4 km to nie musimy organizować dowozów, a powyżej 4 km 

możemy, ale nie musimy. 

        Pan Bogusław Łazik zapytał Panią Janikowską, czy na następnej sesji mamy zaakceptować 

projekty uchwał w sprawie projektu sieci szkół. 

         Pani Danuta Janikowska odpowiedziała, że tak, a do końca marca uchwały o sieci szkół.  

         Pan Bogusław Łazik stwierdził, że do 9 lutego musimy zaakceptować projekty i jeśli kurator 

nie wniesie uwag, to na sesji w marcu podejmiemy uchwały. Wszystko będziemy wiedzieć po 

spotkaniu z kuratorem.  

 
Przerwa – 15 minut. 

 
Ad 11.  Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pan Bogusław Łazik przypomniał, że dzisiaj w kinie  o godz. 17 tej jest spotkanie w sprawie 

obwodnicy Praszki. 

Pani Grażyna Sołtysiak poruszyła sprawę odśnieżania chodników przy posesjach  

niezamieszkałych. Jest sugestia by podwyższyć właścicielom tych posesji podatek o 100 zł. 
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Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, że nie można tak zrobić. Kilku 

właścicieli dostosowało się i odśnieżają chodniki, ale pojawiają się nowe miejsca, gdzie nie są 

odśnieżane. 

Pan Bogusław Łazik poruszył sprawę smogu. Może u nas też należałoby zadbać o powietrze i 

podejść do tego tematu i np. dofinansować nowe piece. 

 Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że 2 lub 3 lutego jedzie na spotkanie do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu. Będzie mowa o dofinansowaniu pieców. 

Po tym spotkaniu poinformuje, jakie będą możliwości dofinansowania wymiany pieców. Pojawiły się 

informacje o programie ogólnokrajowym i już są pierwsze wnioski o dofinansowanie wymiany 

pieców c.o. 

Pan Krzysztof Spodzieja przypomniał, że złożył wniosek o gazyfikację wsi i tu pojawia się 

szansa na stymulowanie tych działań przez gminę, a nie tylko scedować sprawę na DUON. 

Pan Bogusław Łazik stwierdził, że u nas nie ma dofinansowania, ale może czas zająć się tym 

tematem i podjąć jakieś działania. To jest sprawa dla Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Pan Józef Pilarski uważa, że powinniśmy się zająć tym tematem dwutorowo: poprzez budowę 

sieci gazowej  oraz  wymianę pieców c.o. z wykorzystaniem węgla. Musimy poczekać na programy 

rządowe, bo jest zamysł by wykorzystać polski węgiel. 

Pan Bogusław Łazik poinformował, że na dyżurze miał wizytę przedstawiciela 

Stowarzyszenia Ziemi Praszkowskiej w sprawie dofinansowania biegu pn. Tropem wilczym bieg 

żołnierzy wyklętych. W ubiegłym roku brało udział ok. 100 uczestników. W tym roku będzie II 

edycja i wspierającymi będą Fundacja Wolność i Demokracja, OSP Przedmość, Grupa MIWO, 

Stowarzyszenie Janko Muzykant. Już organizator poniósł pewne koszty pakietów startowych. Na to 

uzyskali dofinansowanie z Urzędu Miejskiego w Oleśnie. W tym roku bieg będzie się odbywał w 

Przedmościu. Organizatorzy oczekują, by zakupić bramę dmuchaną Meta - Start  i ewentualnie 

sfinansować baner. Uważa, że jest to dość duża impreza sportowa i powinniśmy im pomóc, tym 

bardziej że to mogłoby służyć przy organizowaniu innych imprez. 

 Pani Danuta Janikowska stwierdziła, że byłby to koszt ok. 3000 zł i na pewno byłoby to 

wykorzystane, ale ten wydatek nie był planowany na ten rok. 

  Pan Arkadiusz Kościelny stwierdził, że można byłoby poszukać sponsora i oczywiście 

zamieścić jego logo na banerze czy na bramie. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu powinien 

wystosować pisma do sponsorów.  

 Pan Jan Gędek – Sołtys wsi Strojec stwierdził, że to powinien zrobić organizator, a nie 

MGOKiS. 

 Pan Bogusław Łazik stwierdził, że brakuje nam takich biegów praszkowskich. Jest co roku 

bieg w Rosochach, ale to ma mniejszą skalę. Kiedyś były w Praszce organizowane takie biegi i może 

należałoby je reaktywować, zachęcić szkoły do udziału, byłaby to fajna impreza. 

Pan Henryk Łowejko poinformował, że w ubiegłym roku bieg odbył się koło Wyderki, w tym 

roku ma być w Przedmościu, ponieważ na tamtejszym cmentarzu jest pochowany żołnierz wyklęty. 

W ubiegłym roku było 100 pakietów startowych, w tym roku ma być 200. Byłoby jak najbardziej 

stosowne włączenie się gminy w tę inicjatywę, jest to propagowanie pewnej idei. Bieg odbędzie się 

28 lutego br. 

Pan Bogusław Łazik zapytał Burmistrza, czy możemy pomóc. 

Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że organizacyjnie tak, możemy pomóc, finansowo 

raczej nie. 

 

  Ad  12.  Sprawy różne. 

 

           Pan Bogusław Łazik – przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Rady: 

- pismo mieszkańców wsi Sołtysy z podpisami 80 osób w sprawie sprzeciwu budowie zakładu 

przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych i gumy w m. Sołtysy – do wiadomości Rady, 
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- pismo mieszkańców wsi Wierzbie i Sołtysy / 384 podpisy/ w sprawie budowy chodnika łączącego 

te dwie miejscowości przy drodze krajowej nr 45 – do wiadomości Rady, 

- sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2016 rok, 

- pismo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie finansowania Muzeum Jeńców 

Wojennych w Łambinowicach – był apel w tej sprawie i został załatwiony pozytywnie, 

- pismo Pana Bogdana Balcerowiaka w sprawie skargi na Burmistrza Praszki. Pismo rozpatrzymy na 

kolejnej sesji Rady. 

        Pan Józef Pilarski przypomniał o przygotowaniach do turnieju radnych. 

        Pan Bogusław Łazik stwierdził, że raz w tygodniu powinniśmy się spotkać. Ustali termin  z 

Panem Knagą i poinformuje radnych sms-em. 

        Następna sesja planowana jest na 9 lutego 2017 r. 

 

Ad 16. 

           Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  stwierdził, że wyczerpany 

został porządek obrad i wypowiedział formułę „ Zamykam XXIV/2017 sesję Rady Miejskiej w 

Praszce”. Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

 

Protokołowała 

                                                                                                                     Przewodniczący  

Anna Koziołek                                                                                             Rady Miejskiej 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                     Bogusław Łazik 

 

 

 

  


