PROTOKÓŁ Nr XXVII/2017
sesji Rady Miejskiej w Praszce
odbytej w dniu 11 kwietnia 2017 roku
w Muzeum w Praszce w godz. 1100 - 1330
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.
5.
6.

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki
Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza
Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz
Pani Małgorzata Zawis - Skarbnik
Sołtysi - 8 osób / wg listy obecności /
Media: Telewizja Internetowa

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:
Ad .1
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę
„Otwieram XXVII sesję Rady Miejskiej w Praszce”. Przywitał obecnych radnych na XXVII/2017
sesji Rady Miejskiej. Stwierdził, że obecnych jest 15 radnych, zatem obrady są prawomocne.
Powitał również gości zaproszonych: sołtysów, burmistrza, pracowników Urzędu Miejskiego.
Ad 2.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad:
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 sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce za 2016 rok.
Przedstawienie informacji „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016”.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2017 rok.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „ Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Praszka na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021” wraz z jego prognozą
oddziaływania na środowisko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Praszka.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Praszka na
lata 2017-2023” .
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia Burmistrzowi Praszki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Praszki.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad.
i zaproponował by punkty 6 i 7: sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce
za 2016 rok i „Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2016” omówić po rozpatrzeniu bloku
uchwał. Zmieni się numeracja punktów porządku obrad na następującą:
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2017 rok
i kolejne punkty.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wniósł do porządku obrad rozpatrzenie dwóch
dodatkowych projektów uchwał:
1/ w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Praszka do realizacji Projektu „ Rozbudowa i
przebudowa pływalni krytej w Praszce” w ramach Osi Priorytetowej X Infrastruktura usług
społecznych Działania 10.2. Inwestycje wynikające z Lokalnych Programów Rewitalizacji,
2/ w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.
Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że odnośnie pierwszego projektu uchwały dotyczącego
pływalni to chodzi o partnerstwo, bo inwestycja jest już ujęta w wieloletniej prognozie finansowej i
sprawa jest już zaakceptowana. Wniosek o środki unijne ma większą punktację jeśli jest pozyskany
partner i takiego partnera pozyskaliśmy. Jest nim Starostwo Powiatowe w Oleśnie. Stąd tak późno
jest wprowadzany projekt uchwały.
Co do drugiego projektu uchwały to otrzymaliśmy pisma ze Związku Gmin Śląska Opolskiego i od
Rady Miejskiej w Kluczborku o wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska
Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi zmian prawa samorządowego w Polsce. Stąd
przedstawiony projekt uchwały.
Pan Józef Pilarski odniósł się do wniosku Burmistrza o podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu
wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. Proponuje nie wnosić tego projektu
uchwały. W treści proponowanej uchwały nie doszukał się merytorycznych spraw. Jest to zwykły
populizm i sprawa polityczna. Do tej pory w Radzie nie było podziałów politycznych i niech tak
zostanie. Nie jest to potrzebne. Burmistrz ma prawo złożyć taki projekt uchwały, dlatego wniosku nie
ma.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki stwierdził, że my nie zajmujemy się polityką, ale
polityka zajęła się nami. Zaczęło się od projektu ustawy metropolitalnej. Został wycofany projekt
ustawy jak samorządy zgłosiły sprzeciw. Samorządy mają prawo protestować, są zrzeszone w
związkach i te związki podjęły takie uchwały wyrażające sprzeciw i wystąpiły do gmin by również
podjęły podobne uchwały, a radni zdecydują w kwestii podjęcia takiej uchwały. Jeśli nie zostanie
podjęta to też nic się nie stanie.
Pan Józef Pilarski zwrócił uwagę Burmistrzowi, żeby wypowiadał się adekwatnie do faktów, bo
jeszcze nie został zgłoszony projekt ustawy metropolitalnej, a już samorządy protestowały.
Pan Henryk Łowejko również jest za wycofaniem projektu uchwały w sprawie sprzeciwu wobec
zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. To że związki gmin podjęły taką uchwałę
nie znaczy, że my musimy też ją podjąć.
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Pani Grażyna Sołtysiak odniosła się do wypowiedzi radnego Pilarskiego i radnego Łowejki.
Stwierdziła, że radni apelują o nie wprowadzanie polityki na sesji, ale sami właśnie to robią.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad zapytał radnych: Kto jest za wprowadzeniem do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Praszka do
realizacji Projektu „ Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce” w ramach Osi Priorytetowej
X Infrastruktura usług społecznych Działania 10.2. Inwestycje wynikające z Lokalnych Programów
Rewitalizacji. Zaproponował by rozpatrzyć ten projekt po omawianiu zmian w wieloletniej prognozie
finansowej czyli jako punkt 7.
Radni jednogłośnie przyjęli wniosek Burmistrza o wprowadzenie w/w projektu uchwały do porządku
obrad.
Następnie Pan Bogusław Łazik zapytał radnych: Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad w
pkt.14 projektu uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w
Polsce.
Radni większością głosów/ 10 za, 3 przeciwne,2 wstrzymujące/ wyrazili zgodę na wprowadzenie do
porządku obrad w/w projektu uchwały.
Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy mają uwagi lub inne propozycje do przedstawionego
porządku obrad. Uwag nie zgłoszono.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił radnych o przyjęcie porządku obrad z
wprowadzonymi zmianami.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że Radni
większością głosów/ 14 za,1 przeciw/ przyjęli porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja z działalności Burmistrza Praszki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Praszka do realizacji
Projektu „ Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce” w ramach Osi Priorytetowej X
Infrastruktura usług społecznych Działania 10.2. Inwestycje wynikające z Lokalnych Programów
Rewitalizacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „ Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Praszka na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021” wraz z jego prognozą
oddziaływania na środowisko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Praszka.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Praszka na
lata 2017-2023” .
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12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia Burmistrzowi Praszki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Praszki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego
w Polsce.
15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce za 2016 rok.
16. Przedstawienie informacji „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016”.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.
Ad 3.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z
XXVI/2017 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 14 marca 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 XXVI/2017 sesji Rady
Miejskiej w Praszce z dnia 14 marca 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 Henryk Łowejko
- Pan Krzysztof Spodzieja
- Pan Łukasz Bilski
Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w w/w komisji. Wobec powyższego przystąpiono do
głosowania.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie powołana została
Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:
- Pan Henryk Łowejko
- Pan Krzysztof Spodzieja
- Pan Łukasz Bilski
Ad 5.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności między
sesjami tj. od dnia 15 marca 2017 r. do 11 kwietnia 2017 r. Informacja stanowi załącznik do
protokołu.
Pan Łukasz Bilski zapytał Burmistrza, czy będzie wymiana zieleni w parku „ ruskim”.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że na razie jest nasadzanie zieleni w rynku. W parku
ruskim będziemy robić zieleń po wykonaniu inwestycji szaletów miejskich.
Pani Grażyna Sołtysiak zapytała o funkcjonowanie świetlicy terapeutycznej w rynku, kto
będzie ją prowadził?
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że w świetlicy jest nowy podmiot i mieli sobie ustalić
korzystanie ze świetlicy.
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Pan Bogusław Łazik zapytał o pracę nauczycieli w projekcie organizacyjnym na nowy rok
szkolny. Jak to wyszło?
Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza poinformowała, że dobrze wyszło w tym roku.
Są nauczyciele którzy mają uzupełnienie etatów w innych placówkach oświatowych. Nauczyciele z
gimnazjum mają godziny najwyżej w 2 placówkach, ale też są tacy, którzy będą mieli godziny w 3
lub 4 placówkach. W przyszłym roku części nauczycieli kończą się umowy na czas określony, więc
nie będziemy ich przedłużać, ale nikt nie straci pracy. W przyszłym roku też nie będzie problemu. W
trzecim roku może być gorzej, a później ubędzie jedna klasa i powstanie luka. Nie wiemy jak
nauczyciele będą odchodzić na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne. Są nauczyciele, którzy
pracują w trzech szkołach. Dotyczy to nauczycieli chemii i biologii, bo te przedmioty są tylko 2
godz. tygodniowo.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady zapytał Burmistrza o wypowiedzenie umowy
dzierżawy stadionu. Dlaczego nie została wypowiedziana ta umowa?
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki zaproponował przełożenie wyjaśniania tego
tematu do punku: Zapytania i wolne wnioski.
Pan Bogusław Łazik wyraził zgodę na przełożenie omawiania tego tematu w punkcie: Zapytania
i wolne wnioski.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy mają uwagi lub pytania do
przedstawionej informacji.
Więcej pytań nie było.
Ad 6.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poinformował, że zmiany wieloletniej prognozy
finansowej i sprawy dotyczące rozbudowy i przebudowy pływalni krytej w Praszce wymagają
wyjaśnień. Jak to się stało, że była mowa iż koszt modernizacji pływalni krytej w Praszce będzie w
granicach 3 000 000,00zł, a teraz jest projekt na kwotę 12.800,000,00 zł. Jest to kwota porażająca.
Jak to się stało, że taki projekt powstał.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że ta kwota wynikła od firmy zajmującej
się remontami pływalni i wykonywali podobne remonty. Zrobiliśmy przetarg na wykonanie projektu
budowlanego. Zleciliśmy to firmie, gdyż zmieniły się przepisy budowlane i stąd po przedstawieniu
projektu okazało się, że jest kwota dużo większa. Po rozeznaniu rynku, rzeczywiście ceny są na
takim poziomie. W programie rewitalizacji pojawiła się możliwość dofinansowania w 65% wartości
inwestycji. W tej cenie jest ok. 2 mln zł VAT-u. W przypadku ORLIKA odzyskaliśmy VAT i tu też
jest taka możliwość, czyli byłoby o ten VAT mniej kosztów. Druga sprawa to na tę chwilę jest
konieczność wyremontowania basenu. Kiedy inne gminy remontowały baseny to my robiliśmy
oczyszczalnię i inne inwestycje. Uważa, że przy pozyskaniu dofinansowania 5-6 milionów zł
jesteśmy w stanie spłacić tę inwestycję. Następna sprawa to nadwyżka operacyjna w budżecie gminy
w wysokości 1.300 000,00 zł – 1 400.000,00 zł, którą możemy przeznaczyć na ten cel. Możemy też
zaoszczędzić w wydatkach bieżących, nie przejadać tylko inwestować. Byliśmy w dużo gorszej
sytuacji i robiliśmy 5-6 milionowe inwestycje, tak że tutaj jesteśmy zdolni do takiej inwestycji.
Dzisiaj radni otrzymają sprawozdanie o wykonaniu budżetu za 2016 rok i jest nadwyżka w
wysokości ok. 3.000 000,00 zł, zatem sytuacja finansowa gminy jest dobra. Przez te dwa lata rada i
burmistrz wydawali racjonalnie pieniądze. Wykonaliśmy dużo pracy i przyłożyliśmy się do planu
rewitalizacji i teraz nie mielibyśmy z tego skorzystać?
Pani Grażyna Sołtysiak zapytała, czy nie można byłoby odłożyć tej inwestycji na czas przyszły.
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Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że jest możliwość w tym roku, chyba że później ktoś
wypadnie z konkursu. Ale z pływalnią są też inne problemy, w każdej chwili może SANEPID
przeprowadzić kontrolę i zamknąć pływalnię.
Pan Edward Szaniec zapytał, jak długo trwałaby modernizacja pływalni?
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że ok. 2 lat. Wyjaśnił, że ZOZ w Oleśnie złożył
deklarację partnerstwa w tym projekcie w zakresie doradztwa i innej pomocy, co zawarte jest w
projekcie przedstawionej uchwały.
Pan Łukasz Bilski zwrócił uwagę, że gmina Praszka jest krytykowana, że za mało korzysta z
dotacji unijnych. Ta krytyka też wypływa od radnych. Zrobił analizę i takie koszty są realne, tak
kosztują te inwestycje. Uważa, że po przedstawieniu sytuacji finansowej warto podjąć tę inwestycję.
Pan Jarosław Tkaczyński dodał, że analizując przetargi, zawsze są obniżki kosztów
wykonawców. Przy małych przetargach można uzyskać ok. 50.000 zł. to na takiej inwestycji również
cena może zejść znacznie niżej. Zasięgnął również informacji w wydawnictwie BASEN i takie są
koszty rozbudowy.
Pan Sławomir Trawiński zapytał, czy jest w projekcie ujęta sauna i jacuzzi i czy zwiększy się
powierzchnia pływalni.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że sauna jest w projekcie, natomiast jacuzzi nie. Będzie
brodzik dla dzieci. Koszty utrzymania pływalni już rosną i ponieważ nie będzie trybun zmniejszą się
koszty ogrzewania i koszty eksploatacyjne.
Pan Józef Pilarski stwierdził, że był i jest za remontem basenu. Zgadza się z Burmistrzem, że
będą wymagane warunki do spełnienia. Ma wątpliwość co do samej kwoty, bo koszt inwestycji jest
duży. Można będzie odliczyć VAT , ale obsługa kredytu to też dość znaczna kwota / tu poprosił
Panią Skarbnik o podanie kosztów obsługi kredytu/. W przetargach może koszt inwestycji być
obniżony, ale tak się dzieje raczej przy inwestycjach prostych, takich jak remont kanalizacji czy
drogi. Takiej dużej inwestycji za urzędowania Burmistrza nie było. Pamięta, że koszt oczyszczalni z
5-6 milionów zł. wzrósł do 13 milionów zł. To było prawie o 100% drożej. To samo było przy
zmianie systemu grzewczego. Koszty były prognozowane na 7-8 milionów zł, a koszt całkowity
wyniósł 17 milionów zł. Jest za remontem pływalni, ale te rzeczy trzeba brać pod uwagę.
Zapoznaliśmy się z tą kwotą ogólną niedawno i to trochę szokuje. Ta spłata będzie przez prawie 10
lat.
Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że w poprzedniej kadencji był krytykiem inwestycji
oczyszczalni ścieków, ale była to źle przygotowana inwestycja i te koszty ciągle rosły. Faktycznie
sam przeprowadzał mniejsze inwestycje w granicach 5-6 milionów zł. Podziela obawy, że nie
otrzymamy bonusa przy przetargach. Faktycznie technologiczne prace kosztują i może nie być
obniżki kosztów wykonawcy. Zobaczymy po przetargu, jeżeli będzie to 12.000.000,00zł. To
jesteśmy w stanie tę inwestycję zrealizować. Wie jaka jest sytuacja w finansach publicznych i stąd
może stwierdzić, że jest w stanie tę inwestycję zrealizować.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że zabrakło spotkania z wykonawcami, projektantami jeszcze
przed opracowaniem projektu, bo koszt projektu wyniósł prawie 300.000,00 zł., to jest dużo.
Zastanawia się czy czasami nie poszło to za daleko. To jest inwestycja na 13.000.000,00 zł. Zabrakło
chłodnej głowy co do przystąpienia do tej inwestycji. Jest za korzystaniem z funduszy europejskich,
ale wtedy należy brać pod uwagę, czy później nie zderzymy się z tym, że zabraknie na inne rzeczy.
Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że najpierw zrobiliśmy koncepcję i według niej było to
16.000.000,00 zł Wyeliminowaliśmy trybuny i inne rzeczy, ale pewnych technologii nie da się
wyeliminować. Najpierw był zamysł wymiany niecki i wykafelkowanie jej, ale nam odradzono, że
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tylko blacha nierdzewna jest najlepszym rozwiązaniem. Pozostałe rzeczy ograniczone zostały do
minimum.
Pan Grzegorz Jabłoński stwierdził, że budynek jest przestarzały i ciągle będziemy musieli do
niego dopłacać. Uważa, że jeśli byłoby możliwe odzyskanie VAT-u i otrzymanie dotacji to mamy
spokój na 20-30 lat. Jest za realizacją tej inwestycji.
Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że po przetargu zdecydujemy, czy wchodzimy w tę
inwestycję.
Pani Grażyna Sołtysiak zwróciła uwagę, że w wieloletniej prognozie finansowej kwota inwestycji
wzrosła.
Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że dołożone są koszty nadzoru budowlanego.
Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik poinformowała, że koszt obsługi kredytu w ciągu 10 lat przy
oprocentowaniu 3% rocznie wyniesie 1,5 mln zł.
Pan Waldemar Majtyka zapytał Burmistrza, gdyby miał ocenić w skali punktów od 1-10, czy ta
inwestycja się uda, to ile punktów by dał.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że jeśli otrzymamy dotację 50 % to wykonamy tę
inwestycję na 90%. Jeżeli trafimy na dobrego wykonawcę to bez problemu będzie to zrealizowane,
ale możemy też trafić na nierzetelnego wykonawcę i wtedy mogą być problemy. Miejmy nadzieję,
że trafimy na rzetelnego wykonawcę.
Pan Waldemar Majtyka zapytał, czy są może inne dane czy argumenty, które mogą pozytywnie
wpłynąć na tę inwestycję.
Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że podziela wątpliwości radnych, to są duże kwoty, ale
również na plus można zaliczyć to, że oszczędzamy przez wiele lat i przygotowywaliśmy się do
większej inwestycji.
Pan Józef Pilarski zapytał, czy zmieniło się prawo o zamówieniach publicznych, czy jest zapis
odnośnie podwykonawców?
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że już obowiązuje nowa ustawa. Przetargi już są
organizowane według nowej ustawy, w której cały rozdział dotyczy podwykonawców. Jest zapis
regulujący te sprawy. Ustawa weszła w życie w sierpniu 2016 r. i już ją procedujemy.
Pan Bogusław Łazik zapytał o przetarg, czy istnieje szansa wycofania się w razie
niesatysfakcjonującego przetargu?
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że przygotowujemy dokumentację na kwotę 12 mln zł.
Jeśli będzie większa kwota to Burmistrz nie może podpisać umowy. Przed podpisaniem umowy
będziemy podejmować decyzje, kiedy już będzie wiadomo, czy pozyskamy dotację w wysokości 5
mln zł. Nie zwracamy VAT-u do Urzędu Marszałkowskiego, to jest wydatek kwalifikowany, to są
nasze koszty. Część VAT-u odzyskujemy sami, ale od tak dużej inwestycji raczej musi to zrobić
firma odzyskująca VAT. Z ORLIKA też odzyskaliśmy część VAT-u, ale część musieliśmy oddać.
Koszty gminy będą w granicach 5-6 mln zł.
Pan Sławomir Trawiński zapytał, czy inne inwestycje będą zagrożone?
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że inwestycje już są realizowane i program remontów
dróg będzie realizowany. Remonty kanalizacji są zrealizowane w 100%. Również program remontów
szkół mimo braku dotacji jest wykonany. Jeśli chodzi o infrastrukturę gminną, to też remonty są w
miarę wykonane. Na stadionie również są wykonane remonty.
Pan Jarosław Tkaczyński zwrócił się do radnych, byśmy wspólnie podjęli to ryzyko. Wszystko
zależy, czy pozyskamy dotację w granicach 5-6 mln zł.
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Pan Bogusław Łazik zapytał, jak radni mają teraz głosować zmiany w wieloletniej prognozie
finansowej, w której jest zapis dot. rozbudowy pływalni krytej. Czy najpierw sam wniosek, a później
cały projekt uchwały. Może radni będą mieć wątpliwości, co do samej sprawy basenu.
Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że wieloletnia prognoza finansowa jest rzeczą zmienną i na
każdej sesji można ją zmieniać.
Pan Józef Pilarski stwierdził, że chodzi o to, czy jeśli radny zagłosuje za zmianą wieloletniej
prognozy finansowej będzie mógł zagłosować przeciw uchwale w sprawie partnerstwa.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących Komisji Stałych o
opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Komisja Rewizyjna, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz
Gospodarczego Rozwoju Gminy pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały. Komisja
Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. Natomiast Komisja
Budżetowo-Finansowa nie zajęła stanowiska, radni zagłosują indywidualnie.
Pan Henryk Łowejko - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15
radnych i Rada Miejska w Praszce większością głosów / 13 za, 2 wstrzymujące/ podjęła uchwałę nr
187/XXVII/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Ad 7.
Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Praszka do realizacji Projektu „ Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w
Praszce” w ramach Osi Priorytetowej X Infrastruktura usług społecznych Działania 10.2. Inwestycje
wynikające z Lokalnych Programów Rewitalizacji pozwoli uzyskać dodatkowe punkty za partnerstwo
przy rozpatrywaniu wniosku o dotację. Po rozmowach z dyrekcją ZOZ W Oleśnie zgodzili się zostać
partnerem w tej inwestycji w zakresie zakupu urządzeń, w sprawach doradztwa, w zakresie
finansowym nie.
Pan Łukasz Bilski zapytał, czy inne gminy mogły być partnerami?
Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że partner ma być zgodny z programem rewitalizacji.
Pan Henryk Łowejko - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15
radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 188/XXVII/2017 w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Praszka do realizacji Projektu „ Rozbudowa i przebudowa
pływalni krytej w Praszce” w ramach Osi Priorytetowej X Infrastruktura usług społecznych Działania
10.2. Inwestycje wynikające z Lokalnych Programów Rewitalizacji. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Ad 8.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych
o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Praska na 2017 rok.
Pani Małgorzata Zawis wniosła poprawkę w projekcie uchwały. Zmieniła się kwota deficytu.
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Wpisana jest poprawna kwota.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt uchwały nie jednogłośnie
pozytywnie. Pozostałe komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Pan Henryk Łowejko - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15
radnych i Rada Miejska w Praszce większością głosów /14 za, 1 wstrzymujący/ podjęła uchwałę nr
189/XXVII/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2017 rok. Uchwała stanowi załącznik
do protokołu.
Pan Bogusław Łazik zapytał o remonty dróg lokalnych.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że część dróg wykonywanych będzie w ramach
remontów, a część jako inwestycje. Na następnej sesji przekaże informację w tej sprawie.
Przerwa w obradach – 15 minut.
Ad 9.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych
o opinie dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021” wraz z
jego prognozą oddziaływania na środowisko.
Wszystkie komisje stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Łukasz Bilski – członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej
uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13
radnych / nieobecni: Patyk Tadeusz i Jarząb Jan/ i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła
uchwałę nr 190/XXVII/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021” wraz z jego
prognozą oddziaływania na środowisko. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 10.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych o opinie dotyczące projektu
uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Praszka.
Wszystkie komisje stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Łukasz Bilski - członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13
radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 191/XXVII/2017 w sprawie
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Praszka. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad 11.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych o
opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Praszka na lata 2017-2023”.
Wszystkie komisje stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Łukasz Bilski - członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13
radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 192/XXVII/2017 w sprawie
przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Praszka na lata 2017-2023”. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu.
Ad 12.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych o opinie dotyczące projektu
uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia Burmistrzowi Praszki.
Wszystkie komisje stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Łukasz Bilski - członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13
radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 193/XXVII/2017 w sprawie
przekazania skargi do załatwienia Burmistrzowi Praszki. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 13.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poinformował, że do Rady Miejskiej w Praszce
wpłynął wniosek społeczności wiejskiej sołectwa Brzeziny o nadanie tytułu Honorowego Obywatela
Miasta Praszki nieżyjącemu już Janowi Wernerowi - wybitnemu sportowcowi olimpijczykowi.
Przypomniał, że już w poprzedniej kadencji radni podejmowali próbę nadania honorowego
obywatelstwa Panu Wernerowi, ale wówczas Pan Werner chorował i czekaliśmy by mógł przyjechać.
Jednak tak się nie stało, Pan Werner zmarł. Po uchwaleniu regulaminu nadawania honorowego
obywatelstwa jest czytelny zapis, że można nadać ten tytuł pośmiertnie, co chcemy uczynić.
Kapituła przyznawania honorowego obywatelstwa zaopiniowała pozytywnie kandydaturę – Jana
Wernera na Honorowego Obywatela Miasta Praszki. Dzisiaj podejmiemy stosowną uchwałę, a sam
akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Praszki zostanie wręczony najbliższej rodzinie
Pana Jana Wernera na uroczystościach z okazji Dnia Praszki w dniu 7 maja o godz. 17-tej w
Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce. Zaproszone zostaną córki Pana Jana Wernera oraz
brat.
Pan Bogusław Łazik przedstawił osobę Jana Wernera jako wybitnego olimpijczyka odnoszącego
wiele sukcesów sportowych na olimpiadach w Meksyku, Montrealu, Monachium w sztafecie na 400
m, biegu na 200 m. Był rekordzistą europejskim i medalistą mistrzostw Europy w Budapeszcie,
Atenach i Helsinkach. Był również mistrzem Polski w biegach. Później został trenerem w Arce
Warszawa i był aktywnym działaczem sportowym.
Wszystkie komisje stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Łukasz Bilski - członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13
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radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 194XXVII/2017 w sprawie
nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Praszki. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 14.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych o opinie dotyczące projektu
uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.
Pan Łukasz Bilski - członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 12
radnych i Rada Miejska w Praszce większością głosów /7 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący/ podjęła
uchwałę nr 195/XXVII/2017 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa
samorządowego w Polsce. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Pan Krzysztof Spodzieja zapytał, jak Burmistrz wykona tę uchwałę.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że prześle do Wojewody oraz do instytucji
wymienionych w uchwale.
Ad 15.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poinformował, że jak co roku Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce przedstawił sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej w Praszce za 2016 rok. Poprosił Kierownika o przedstawienie najważniejszych spraw
dotyczących działalności OPS w 2016 r.
Pan Leszek Krzyżanowski przedstawił multimedialną informację z działalności ośrodka ze
wskazaniem głównie na ilość podopiecznych, na rodzaj udzielanej pomocy społecznej oraz na
wielkość udzielanej pomocy finansowej. Poinformował, że budżet OPS w Praszce to 11 mln zł.
Część to jest dotacja państwa, a część pochodzi z budżetu gminy na realizację zadań własnych.
Radni otrzymali szczegółowe informacje dotyczące wydatków OPS. Na program 500+ wydano
ponad 5 mln zł. Wypłacono świadczenie dla 1317 dzieci.
Pan Józef Pilarski zapytał, czy jest ubóstwo wśród mieszkańców gminy i czy jest tendencja
spadkowa, czy wzrostowa.
Pan Leszek Krzyżanowski odpowiedział, że jest to ujęte w informacji „ Ocena zasobów
pomocy społecznej za rok 2016” i jest tam porównanie do poprzednich lat.
Radni przyjęli bez uwag przedstawioną informację.
Ad 16.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił Pana Kierownika OPS w Praszce o kilka
słów na temat informacji „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016”.
Pan Leszek Krzyżanowski stwierdził, że w przedstawionej pisemnej informacji znajduje się
całokształt pracy ośrodka, zakres działań oraz wielkość nakładów finansowych. Jest realizowanych
wiele programów i co roku dochodzą nowe do realizacji.
Radni przyjęli bez uwag przedstawioną informację.
Ad 17. Zapytania i wolne wnioski.
Pan Krzysztof Spodzieja poinformował, że otrzymał odpowiedź od Burmistrza na złożoną
interpelację w sprawie studium zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz odpowiedział, że
czekamy na zmianę prawa budowlanego, a tymczasem inne gminy nie czekają tylko uchwalają plany
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zagospodarowania przestrzennego. Pięć lat temu była podjęta uchwała i nie jest realizowana.
Przypomniał, że również Klub Radnych postulował podjęcie uchwały w sprawie planu
zagospodarowania przestrzennego gminy. Spotkała się komisja urbanistyczna w sprawie terenów
inwestycyjnych pod rozbudowę NEAPCO i nic więcej się nie dzieje. Ktoś nas kiedyś z tego rozliczy.
Pani Grażyna Sołtysiak zapytała, ile kosztuje nas telewizja internetowa i kto jest jej
właścicielem?
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, że jednorazowy program
miesięczny kosztuje 1600 zł. Co miesiąc podpisuje umowę i może tak będzie do końca roku. Zapytał
radnych co myślą o tym programie, czy jest ciekawy. Chodzi w tym programie o to, by
społeczeństwo miało możliwość wypowiedzieć się w wielu kwestiach, ale można też zrobić program
poświęcony sprawom Rady Miejskiej.
Ad 18. Sprawy różne.
Pan Bogusław Łazik przedstawił pismo dotyczące wniosku o przejęcie obiektów stadionu w
Praszce. Burmistrz nie zrealizował wniosku Rady. Decyzja Rady o przejęciu była przedstawiona w
mediach lokalnych i była aprobata takich działań rady wśród społeczeństwa. Teraz mówi się, że rada
nic nie może. Wielu radnych bardzo się zaangażowało w tę sprawę, a burmistrz nie wyraził jeszcze
swego stanowiska.
Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że faktycznie nie wytłumaczył braku decyzji w tej sprawie. Jest do
tej pory nieprzekonany co do przejęcia obiektu stadionu. W międzyczasie poprawiła się działalność klubu
Motor w zakresie sportu. Te diagnozy sprzed 1,5 roku już są nieaktualne. Poza tym Gmina przekazywała
środki na remonty, w tym remont dachu. Jeżeli przejmiemy ten obiekt to będą koszty stałe, które pomniejszają
możliwości kredytowania się gminy. Wzrosną wydatki na utrzymanie klubu Motor, a pozostałe kluby
sportowe też będą chciały dodatkowych środków.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że taka była wola Rady, a Burmistrz jednak się upiera i nie realizuje tego
wniosku.
Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że nie sądzi by była zła ocena pracy Rady. Część radnych podziela
jego wątpliwości i pewnie dzisiaj inaczej by ocenili sytuację. Głównym aspektem jest wzrost kosztów gminy.
Pan Krzysztof Spodzieja odczytał z ustawy, że nabywanie, wydzierżawianie i zbywanie nieruchomości
należy do kompetencji rady gminy. Czy gdyby była uchwała rady, to burmistrz by zrealizował, a wniosek
rady nie. Uważa, że burmistrz lekceważy radę.
Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że tę sprawę wyjaśnimy na następnej sesji rady, radca prawny się
wypowie w tym temacie.

Pan Henryk Łowejko stwierdził, że odbiór społeczny decyzji burmistrza nie będzie korzystny.
Rada wykazała wiele dobrej woli w podjęciu wspólnych decyzji. Tu jest wyraźne lekceważenie rady
przez burmistrza. Będzie optował za podjęciem stanowiska w mediach, dlaczego decyzja rady nie
jest realizowana.
Pan Bogusław Łazik – jeżeli nie dojdzie do przejęcia stadionu to będziemy musieli się zająć tą
sprawą. Nie chcieliśmy wkraczać w niuanse, ale ta sprawa jest niekomfortowa dla radnych.
Pani Grażyna Sołtysiak poinformowała, że na posiedzeniu Komisji oświaty była informacja, że
stadion będzie przejęty i klub Motor ma taką informację. Czy może Pan Burmistrz rozmawiał z
klubem Motor w tej sprawie?
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że nie rozmawiał z klubem Motor.
Pan Łukasz Bilski proponuje rozdzielić działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
na Dom Kultury i Ośrodek Sportu.
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Pan Bogusław Łazik odpowiedział, że to już było przerabiane w poprzednich kadencjach rady i
to nie zostało zrealizowane ze względu na wzrost etatów.
Pan Waldemar Majtyka proponuje zrobić porządek ze stadionem i nie przedłużać tej agonii. W
sporcie się polepszyło, ale gospodarczo nie.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że mamy pewną wiedzę o stadionie, że częściowo funkcjonuje na
koszt gminy. Finansujemy prąd, gaz i remonty. Zobaczymy co będzie się dalej działo na stadionie, bo
nikt nie wie co się dzieje, jest atmosfera tymczasowości. Najgorsze decyzje to są te, które są
niepodjęte.
Pan Bogusław Łazik przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Praszce:
- Wojewody Opolskiego z załączonym wystąpieniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych dotyczące niepublikowania danych osobowych w podjętych uchwałach,
- Sejmiku Województwa Opolskiego – rezolucja w sprawie ograniczania prawa i rzeczywistej
zdolności wspólnot lokalnych do regulowania i zarządzania istotną częścią spraw publicznych,
- odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. petycji Pana Krzysztofa Spodziei. Petycja
winna być rozpatrzona przez Radę nie później niż w ciągu 3 miesięcy. Rozpatrzymy tę sprawę na
następnej sesji Rady.
Pan Bogusław Łazik poinformował, że należy wyznaczyć trzy osoby spośród radnych do
Kapituły przyznawania nagrody Praszkowski Koziołek.
Wyznaczono Pana Henryka Łowejkę, Pana Józefa Pilarskiego i Panią Grażynę Sołtysiak.
Pan Bogusław Łazik poinformował, że termin składania wniosków o przyznanie nagrody
Praszkowski Koziołek upływa 18 kwietnia. Przypomniał radnym, że w dniu 7 maja 2017 r. odbędzie
się uroczystość nadania pośmiertnie Honorowego Obywatelstwa Miasta Praszki Janowi Wernerowi.
Akt nadania odbierze najbliższa rodzina córki i brat. Na uroczystości będą również zaproszeni
pozostali Honorowi Obywatele Miasta Praszki.
Na zakończenie Pan Bogusław Łazik przedstawił życzenia świąteczne, które wpłynęły do Rady
Miejskiej w Praszce od stowarzyszeń i placówek oświatowych oraz Ks. Gasińskiego.
Przypomniał o złożeniu oświadczeń majątkowych przez radnych do końca kwietnia 2017 r. Termin
następnej sesji ustalimy później.
Ad 19.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że wyczerpany
został porządek obrad i wypowiedział formułę „ Zamykam XXVII/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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