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PROTOKÓŁ  Nr XXVIII/2017 

sesji Rady Miejskiej w Praszce 

  odbytej w dniu 21 czerwca 2017 roku 

w Muzeum w Praszce w godz. 10
00

 - 14
00

 

 

                                                                   Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik 

                                                                         - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

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

Nieobecny usprawiedliwiony – Sławomir Trawiński 

 

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.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 

6.   Sołtysi -  5 osób / wg listy obecności / 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad.1             

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę  

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

sesji Rady Miejskiej. Stwierdził, że obecnych jest 14 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:  

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu  

       gminy za rok 2016. 

7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki za 2016 rok. 

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

       i  zbiorowego odprowadzenia ścieków.  

11.  Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1 m
3
 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy 

       Praszka na rok 2018. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  

       za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 
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       usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków  

       częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 

14.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi  

       oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok 

15.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

        oraz innymi podmiotami na 2017 rok. 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji 

       Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015 – 2025 za okres monitorowania tj. od miesiąca  

       kwietnia do grudnia 2016 r. 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Zarządzenia Komisarza Rządowego Miasta i Gminy 

       Praszka z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie wydzierżawienia obiektów sportowych  

       i nieodpłatnego przekazania wyposażenia hotelu na stadionie sportowym w Praszce. 

19.  Rozpoczęcie procedury związanej ze zwolnieniami  z podatku dla przedsiębiorców, w tym  zapoznanie 

       się z projektem uchwały. 

20.  Omówienie spraw związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

       przestrzennego gminy Praszka oraz planem zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka. 

21.  Zapytania i wolne wnioski. 

  22.  Sprawy różne. 

  23.  Zakończenie obrad. 

 

          Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wniósł do porządku obrad rozpatrzenie dwóch 

dodatkowych  projektów uchwał: 

1/  w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego, 

2/  w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „ Kształcenie w młodości sukces w przyszłości 

uczniów w Gminie Praszka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014- 2020. 

        Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że w pierwszym projekcie uchwały chodzi o zmianę 

dotyczącą zał. nr 3 do pierwotnej uchwały. Zostaje wykreślony z uwagi na brak opinii Kuratora 

Oświaty.  Co do drugiego projektu uchwały to jest możliwość skorzystania ze środków unijnych i 

potrzebna jest zgoda Rady na przystąpienie do projektu. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad zapytał radnych: Kto jest za wprowadzeniem do 

porządku obrad  proponowanych przez Burmistrza projektów uchwał jako punkty 19 i 20.  

Radni  jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał 

zaproponowanych przez Burmistrza. 

        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 

Przeprowadzono głosowanie. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że Radni 

jednogłośnie 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu  
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       gminy za rok 2016. 

7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki za 2016 rok. 

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

       i  zbiorowego odprowadzenia ścieków.  

11.  Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1 m
3
 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy 

       Praszka na rok 2018. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  

       za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 

       usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków  

       częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 

14.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi  

       oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok 

15.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

        oraz innymi podmiotami na 2017 rok. 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji 

       Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015 – 2025 za okres monitorowania tj. od miesiąca  

       kwietnia do grudnia 2016 r. 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Zarządzenia Komisarza Rządowego Miasta i Gminy 

       Praszka z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie wydzierżawienia obiektów sportowych  

       i nieodpłatnego przekazania wyposażenia hotelu na stadionie sportowym w Praszce. 

19.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 

       i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 

20.  Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „ Kształcenie w młodości sukces  

       w przyszłości uczniów w Gminie Praszka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

       Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020. 
21.  Rozpoczęcie procedury związanej ze zwolnieniami  z podatku dla przedsiębiorców, w tym  zapoznanie 

       się z projektem uchwały. 

22.  Omówienie spraw związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

       przestrzennego gminy Praszka oraz planem zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka. 

23.  Zapytania i wolne wnioski. 

  24.  Sprawy różne. 

  25.  Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

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

XXVII/2017 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 11 kwietnia 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 XXVII/2017 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 11 kwietynia 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 Edward Szaniec 

         - 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 Waldemar Majtyka - Przewodniczący 

         - Pan Robert Zimnowoda 

         - Pan Edward Szaniec 

 

Ad. 5        

         Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności między 

sesjami tj. od dnia 11 kwietnia 2017 r. do dnia 21 czerwca 2017 r. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu. 

         Pan Łukasz Bilski poprosił Burmistrza o więcej informacji na temat przystąpienia do projektu 

w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. 

         Pani Danuta Janikowska wyjaśniła, że projekt będzie realizowany dla uczniów słabszych szkół 

podstawowych nr 3 i 4 oraz dla gimnazjum. Te pieniądze będą przeznaczone na sprzęt oraz na 

zajęcia. Ta dotacja będzie uzyskiwana w ramach konkursów. 

         Pani Grażyna Sołtysiak zapytała o Letnią spartakiadę wsi, bo prawdopodobnie się nie odbędzie. 

         Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że nic nie wie w tej sprawie. 

         Pan Bogusław Łazik udzielił głosu mieszkańcowi Strojca Panu Bogdanowi Balcerowiakowi w 

sprawie remontu ulicy Stanisławka w Strojcu. 

         Pan Waldemar Balcerowiak przedstawił ofertę remontu ul. Stanisławka w Strojcu. Mieszkańcy 

tej ulicy otrzymali obietnicę z Generalnej Dyrekcji Klasów Państwowych, że jest możliwe udzielenie 

przez nią dotacji na remont drogi. Poinformował Burmistrza o takiej możliwości i otrzymał 

odpowiedź, że nie ma środków w budżecie na 2017 rok na ten cel i że są prowadzone rozmowy z 

Nadleśnictwem Wieluń oraz że na najbliższej sesji będzie ten temat rozpatrzony. 

         Pan Bogusław Łazik stwierdził, że dzisiaj ten temat został zasygnalizowany i rada zastanowi się 

nad tym, ponieważ jak wszyscy wiemy brakuje w budżecie pieniędzy na remonty dróg. 

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

przedstawionej informacji.  

Więcej pytań nie było.         

  

Ad.6 -7 

        Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poinformował, że  zgodnie z 

ustawą o finansach publicznych w procedurze udzielania absolutorium Burmistrzowi Praszki za 

ubiegły rok Rada ma obowiązek zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz 

sprawozdania finansowego gminy za 2016 r. Na dzisiejszą sesję  przygotowane są dwa projekty 

uchwał: 

1/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2016 rok, 

2/  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przypomniał procedurę udzielania absolutorium 

Burmistrzowi. Zgodnie z  art. 18a ust 3  i art. 28a ust. 2  ustawy o samorządzie gminnym Rada 

podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu Rady po: 

1/   rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z  wykonania budżetu za 2016 rok,  
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      w tym zapoznaniu się z informacją o stanie mienia,  

2/   zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  o sprawozdaniu z wykonania budżetu  

      za 2016 r., 

3/   zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2016 rok, 

4/   zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej, 

5/   głosowaniu wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

7/   podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium. 

 

   1/   Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy Praszka za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Burmistrz przesłał do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu oraz przekazał Radzie Miejskiej w Praszce w dniu  27 marca 2017 r. 

/sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/. W dniu 24 kwietnia 2017 roku Burmistrz 

przedłożył Radzie Miejskiej w Praszce sprawozdanie finansowe gminy Praszka za 2016 rok. Radni 

mieli zatem dużo czasu na zapoznanie się ze sprawozdaniami.  

        Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdania wraz z informacją o stanie mienia były 

szczegółowo analizowane na posiedzeniach komisji stałych, a w szczególności przez Komisję 

Rewizyjną. Poprosił przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinie dotyczące sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Praszka i sprawozdania finansowego za 2016 r. 

          Przewodniczący Komisji Stałych Rady przedstawili kolejno opinie komisji dot. sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Praszka za 2016 rok i sprawozdania finansowego gminy za 2016 r.  

  - Komisja Budżetowo - Finansowa jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie z wykonania  budżetu 

Gminy Praszka  oraz  sprawozdanie finansowe gminy za 2016 r.  

 - Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej jednogłośnie zaakceptowała 

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Praszka  oraz sprawozdanie finansowe gminy za 2016 r.  

- Komisja d/s Gospodarczego Rozwoju Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała   

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Praszka oraz sprawozdanie finansowe gminy za 2016 r.  

  -  Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska niejednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie  

z wykonania budżetu  Gminy Praszka  oraz  sprawozdanie finansowe gminy za 2016 r.  

 -  Komisja Rewizyjna niejednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy Praszka oraz sprawozdanie finansowe gminy za 2016 r.  

 

   2/ Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa 

pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok. 

         Pani Grażyna Sołtysiak odczytała Uchwałę Nr 127/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu Gminy Praszka za 2016 rok / uchwała stanowi załącznik do protokołu/. 

    

   3/  Pan Henryk Łowejko - Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja Rewizyjna na  

posiedzeniu w dniu 04 maja 2017 r. /protokół Nr 34/2017/ dokonała kontroli sprawozdań, 

udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień za 2016 r. oraz zapoznała się z informacją o stanie mienia 

gminy, a w dniu 11 maja 2017 r. /protokół Nr 35/2017/ analizowała sprawozdanie z wykonania 

budżetu i sprawozdanie finansowe gminy za 2016 rok.  Odczytał protokoły komisji, a następnie 

przedstawił Uchwałę Nr 1/2017 w sprawie wniosku Komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 

Praszki /Protokoły Komisji Rewizyjnej i  uchwała w sprawie wniosku Komisji o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi stanowią załączniki do niniejszego protokołu/. 

           Pan Henryk Łowejko poinformował, że Komisja Rewizyjna odbyła również posiedzenie w 

dniu 26 maja 2017 r. w związku z pismem radnego Krzysztofa Spodziei. Radny Spodzieja w dniu 16 

maja 2017 r. wniósł zdanie odrębne do protokołu Nr 34/2017 z dnia 4 maja 2017 r.  o treści -  Nie 

zgadzam się z zapisem zawartym w rozdziale III.3 o treści „ Nie stwierdzono utraconych dochodów 

w wyniku przedawnienia”. Zdanie odrębne zgłosił również do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu. Na posiedzeniu w dniu 26 maja 2017 roku Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę Nr 2/2017, w 
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której  przyjęła zdanie odrębne radnego Krzysztofa Spodziei /w załączeniu protokół Nr  36/2017 

wraz z uchwałą/. 

         Pan Bogusław Łazik zwrócił uwagę, by w przypadku przesyłania pism do instytucji takiej jak 

Regionalna Izba Obrachunkowa przekazywać informację do Rady. Otrzymał telefon z Regionalnej 

Izby Obrachunkowej o wyjaśnienie pisma Radnego Spodziei i nic nie wiedział  o tej sprawie. To 

opóźniało rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej. Niech będzie dobry obyczaj, by na przyszłość 

informować  o takich sprawach radę  czy przewodniczącego.  

        Pan Krzysztof Spodzieja wyjaśnił, że informował członków Komisji Rewizyjnej, a pismo do 

RIO wysłał w ciągu 3 dni od momentu podpisywania protokołów.  

   4)   Pan Henryk Łowejko odczytał uchwałę Nr 234/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w 

sprawie absolutorium za 2016 rok – opinia pozytywna / uchwała w załączeniu do protokołu. 

   5)   Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poprosił  radnych o przegłosowanie wniosku 

Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu 

gminy za 2016 rok. 

Przeprowadzono głosowanie. 

           Przewodniczący obrad stwierdził, że głosowało 14 radnych i wniosek o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok został przyjęty 

większością głosów/ 13 za, 1 wstrzymujący/. 

          Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji dotyczące projektów uchwał: w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 

rok oraz  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 

2016 rok. 

Wszystkie komisje stałe pozytywnie zaopiniowały obydwa projekty uchwał / Komisja Rewizyjna 

 i Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie jednogłośnie, pozostałe komisje jednogłośnie/. 

       Pan Waldemar Majtyka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał  projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2016 rok. 

Przeprowadzono głosowanie. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 14 

Radnych /13 za projektem uchwały, 1 wstrzymał się od głosu/ i radni większością głosów podjęli 

uchwałę Nr 196/XXVIII/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu  gminy  za 2016 r.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

         Pan Waldemar Majtyka – Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt uchwały w 

sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

Przeprowadzono głosowanie. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 14 

radnych/13 za, 1 wstrzymujący/, Rada Miejska w Praszce większością głosów podjęła uchwałę nr 

197/XXVIII/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania 

budżetu za 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

        Pan Bogusław Łazik pogratulował Burmistrzowi Praszki uzyskania absolutorium za ubiegły rok. 

        Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki podziękował Radzie za udzielenie absolutorium, 

za współpracę przy realizacji ubiegłorocznego budżetu. Jest wypracowana nadwyżka i jeszcze będą 

realizowane w tym roku inwestycje, także w Kowalach.  
 

Ad 8-9 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej i projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Praszka na 2017 rok ściśle się ze sobą wiążą więc omówimy je razem. Projekt uchwały w sprawie 

zmian w budżecie był zmieniany i w ostatecznej wersji został przedstawiony na dzisiejszą sesję. Nie 

na wszystkich komisjach były omawiane wprowadzane zmiany do projektu tej uchwały. Jak 
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zauważył znacznie wzrosła kwota na ul. Wodną w Kowalach, prawie o 300.000 zł. Poprosił 

Burmistrza o omówienie tych zmian. 

     Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, że na każdej komisji mówił, że 

ostateczne kwoty dotyczące zmian w budżecie będzie można podać po przetargu. W przeddzień 

posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej odbył się przetarg na realizację ul. Wodnej w Kowalach  

i okazało się, że koszty realizacji wzrosły o kwotę 270.000 zł. Tę inwestycję planowaliśmy 

realizować w ramach schetynówek, ale się nie zakwalifikowaliśmy ale było zobowiązanie że 

będziemy realizować z własnych środków i dlatego z nadwyżki budżetowej przeznaczymy 270.000 

zł nie zabierając nikomu. Będzie zrobiona w ramach tych środków kanalizacja deszczowa w ul. 

Wodnej i Ogrodowej do ul. Spacerowej.  

    Pan Bogusław Łazik stwierdził, że  koszt inwestycji ul. Wodnej w Kowalach znacznie wzrósł, 

prawie o 300.000 zł. Może do przetargu była podana za duża kwota. Teraz może to zagrażać 

realizacji innych inwestycji drogowych jeśli przeznaczymy tak dużą kwotę na ul. Wodną w 

Kowalach. 

   Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że Rada przeznaczyła na remonty dróg lokalnych 300.000 zł i 

to będzie realizowane, ale radni pozgłaszali jeszcze dodatkowe remonty dróg i na to nie będzie 

środków. Planując inwestycję nie mamy kosztorysów i robimy to na podstawie poprzednich robót z 

ostatnich lat. Wzrosły jednak koszty asfaltu i o 30% są wyższe ceny. Co do Kowali to nie mieliśmy 

skosztorysowanych robót wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Wodnej. Każda posesja ma swoje 

przyłącze i te roboty pozadrogowe zawyżyły koszty tej inwestycji. W Kowalach było zobowiązanie i 

teraz to realizujemy. Mamy na to pieniądze  nie zabierając nikomu. 

     Pan Krzysztof Spodzieja zwrócił uwagę, że koszty robót drogowych rzeczywiście wzrosły o 30%. 

W Kowalach miały być robione 4 drogi a realizowane są ul. Wodna i częściowo Ogrodowa. To 

niewiele w stosunku do wcześniejszych założeń. Proponuje przegłosować tę zmianę w budżecie, bo 

rzeczywiście ceny drastycznie wzrosły.  

     Pan Józef Pilarski jako Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej zwrócił uwagę, że 

musimy mieć na uwadze finanse gminy, bo teraz jest sprawa dodatkowych 270.000 zl na ul. Wodna 

w Kowalach, za chwilę będziemy mieć wydatek na szkołę w Wierzbiu – 300.000 zł. Jest jeszcze 

sprawa remontu drogi Szyszków-Wygiełdów 80.000 zł  realizowanej wspólnie z Powiatem Oleskim. 

Zwraca uwagę, by racjonalnie wprowadzać wszelkie zmiany do budżetu. Dobrze, że teraz mamy 

nadwyżkę budżetową i da się to zrobić. Wydawanie na 2 zadania kwoty ponad pół miliona złotych 

jest nie do zaakceptowania. 

      Pan Henryk Łowejko stwierdził, że sprawa ta jest w dodatku procedowana w ostatniej chwili. Nie 

powinno być tak późno przetargu i powinno to zostać omówione z radnymi. 

      Pan Bogusław Łazik zapytał Burmistrza dlaczego przetarg został tak późno ogłoszony. 

      Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że nie było dokumentacji. Rada uchwaliła budżet i była 

mowa o 900.000 zł na budowę ul. Wodnej. Teraz jest kwota 1 200 000 zł. Może trzeba było określić 

zakres tej inwestycji. 

      Pan Bogusław Łazik stwierdził, że zbyt późno został ogłoszony przetarg. O tej porze roku firmy 

są droższe. Przetarg powinien być zorganizowany wcześniej. Można powtórzyć przetarg i wrócić do 

pierwszej wersji uchwały. W Wierzbiu czeka nas niespodziewany wydatek. Uważa, że nie powinno 

się tak lekką ręką wydawać tak dużych środków. 

      Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki zwrócił uwagę, że jeśli teraz podpisze umowę to 

jest możliwe zrobienie tej drogi w tym roku. Jeżeli będzie drugi przetarg to możemy nie zdążyć z 

realizacją tej inwestycji. Przetarg opóźniał się  ze względu na zapytania wykonawców. Rozpoczęcie 
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w sierpniu jest już za późne, gdyż roboty ziemne trwają dość długo i nie będziemy mogli skończyć 

tej inwestycji. Była mowa przy uchwalaniu kwoty 900 000 zł na ul. Wodną w Kowalach, ale była 

mowa tylko o robotach drogowych. Teraz doszły roboty kanalizacyjne i stąd zwiększyła się kwota na 

to zadanie. 

    Pan Krzysztof Spodzieja przypomniał, że w ubiegłym roku była mowa o 750.000 zł na inwestycję 

w Kowalach. Nie zostało to zrealizowane w całości. Mieszkańcy przeznaczyli fundusz sołecki na 

wodociąg w ul. Wodnej i teraz miałaby ta droga nie zostać zrobiona. 

     Pan Bogusław Łazik stwierdził, że w ubiegłych latach tez inwestycje przechodziły na następny 

rok. Ta zmiana w budżecie wprowadzana teraz stawia Radę w niekorzystnej sytuacji. 

     Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że to są niepotrzebne emocje. Nikomu nic się nie zbiera. W 

ubiegłym roku nie wyszły dwa przetargi w Kowalach i teraz jest to zrobione w jednym przetargu. 

     Pan Bogusław Łazik stwierdził, że jest za późno wprowadzana zmiana w budżecie. Radni nie  

mogą podejmować takich decyzji nie rozważając tej sprawy. 

     Pan Mieczysław Noga zapytał Bumistrza, czy te środki będą w budżecie. Chce mieć pewność, czy 

nie wystąpią kolejne sprawy tego typu. 

     Burmistrz odpowiedział, że teraz do połowy roku będą. Na każdej sesji można zmieniać budżet. 

Być może będzie realizowana droga Szyszków- Wygiełdów. Realizacja tej inwestycji nie zagrozi 

budżetowi. 

 

 Przerwa w obradach – 15 minut. 

 

       Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o 

opinie do projektów uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz do projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2017 rok. Ostateczna wersja projektu 

uchwały w sprawie zmiany budżetu była przedstawiona tylko na posiedzeniu Komisji Budżetowo-

Finansowej. 

Komisje: Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Oświaty Kultury  Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej, 

Komisja Gospodarczego Rozwoju Gminy oraz Komisja Budżetowo-Finansowa zaopiniowały 

pozytywnie oba projekty uchwał. Natomiast Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska. 

      Pan Waldemar Majtyka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Przeprowadzono głosowanie. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych / 9 za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące/  i Rada Miejska w Praszce większością głosów podjęła 

uchwałę nr 198/XXVIII/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

       Następnie Pan Waldemar Majtyka odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Praszka na 2017 rok. 

Przeprowadzono głosowanie. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych / 8 za, 2 przeciw, 4 wstrzymujące/  i Rada Miejska w Praszce większością głosów podjęła 

uchwałę nr 199/XXVIII/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2017 rok. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

      Pan Krzysztof Spodzieja podziękował radnym za podjęcie uchwały i przyjęcie do realizacji 

inwestycji drogowej w Kowalach. 
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Ad 10-11.   

          Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych  

o opinie dotyczące projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz w sprawie dopłaty do 1m
3 

odprowadzonych 

ścieków dla grupy 1 odbiorców. 

Wszystkie komisje stałe Rady pozytywnie zaopiniowały obydwa projekty uchwał. 

          Pan Waldemar Majtyka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzenia ścieków. 

Przeprowadzono głosowanie. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 200/XXVIII/2017 w sprawie 

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

       Następnie Pan Waldemar Majtyka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 

projekt uchwały w sprawie dopłaty do 1m
3 

odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców. 

Przeprowadzono głosowanie. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych /13 za, 1 wstrzymujący/ i Rada Miejska w Praszce większością głosów podjęła uchwałę nr 

201/XXVIII/2017 w sprawie dopłaty do 1m
3 

odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 12.     

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poinformował, że projekt 

uchwały dotyczący konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego na 2018 rok  był 

omawiany na posiedzeniach komisji stałych rady. Projekt uchwały został wypracowany wspólnie z 

radcą prawnym, która wniosła poprawki dotyczące wyeliminowania zapisów sprzecznych z ustawą o 

ochronie danych osobowych. Po szczegółowym rozpatrzeniu tej poprawki wprowadzono klauzule 

dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdyż to jest niezbędne do przeprowadzenia 

głosowania przez internet. Podjęcie takiej uchwały jest potrzebne do przeprowadzenia konsultacji 

wśród społeczeństwa, czy jest zainteresowanie budżetem obywatelskim. Chodzi tu o  niewielką 

kwotę 50.000 zł na zadania wskazane przez społeczeństwo. Taki budżet uchwalany byłby na dany 

rok. Poprosił o opinie komisji. 

Komisje Budżetowo- Finansowa i Rewizyjna niejednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. Pozostałe komisje nie zajęły stanowiska. 

       Pan Waldemar Majtyka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych /11 za, 3 wstrzymujące/ i Rada Miejska w Praszce większością głosów podjęła uchwałę nr 

202/XXVIII/2017 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy 

Praszka na 2018 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 13. 

      Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych o opinie dotyczące projektu 
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uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  

z opłat, jak również trybu ich pobierania. 

Wszystkie komisje stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

       Pan Waldemar Majtyka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych / 14 za/ i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 203/XXVIII/2017 w 

sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, 

jak również trybu ich pobierania. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 14.   

      Przewodniczący obrad poinformował, że jak co roku zostało przedstawione sprawozdanie z realizacji 

programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za 2016 rok. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem na posiedzeniach komisji. Poprosił o 

opinie komisji. 

Komisje:  Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Rewizyjna zaopiniowały sprawozdanie  niejednogłośnie 

pozytywnie , pozostałe  jednogłośnie pozytywnie . 

      Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie zostało przyjęte niejednogłośnie. 

 

Ad 15.    

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych o opinie 

dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami na 2017 rok. 

Wszystkie komisje stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

       Pan Waldemar Majtyka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych / 14 za/ i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 204/XXVIII/2017 w 

sprawie zmiany Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2017 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 16.   

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych o opinie 

dotyczące projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji 

Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015 – 2025 za okres monitorowania tj. od miesiąca kwietnia do 

grudnia 2016 r. 

Wszystkie komisje stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

       Pan Waldemar Majtyka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie. 
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         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych /14 za/ i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 205/XXVIII/2017 w 

sprawie zatwierdzenia rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy 

Praszka na lata 2015 – 2025 za okres monitorowania tj. od miesiąca kwietnia do grudnia 2016 r. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 17.   

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poinformował, że radny Krzysztof Spodzieja wysłał 

petycję do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia szkoły ośmioklasowej w 

Kowalach podpisaną przez ok.300 mieszkańców Kowali. Ministerstwo skierowało petycję do Rady 

Miejskiej w Praszce jako organu właściwego do rozpatrzenia petycji.  

        Pan Krzysztof Spodzieja wyjaśnił dlaczego skierował petycję do Ministerstwa Edukacji 

Narodowej. Taką petycję wysłał do Kuratora Oświaty w Opolu i nie otrzymał żadnej odpowiedzi, a 

były oczekiwania mieszkańców, że jako radny coś z tym zrobi. 

        Pan Bogusław Łazik poprosił przewodniczących Komisji Stałych o opinie dotyczące projektu 

uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Komisje: Rewizyjna i Rolnictwa nie zajęły stanowiska, natomiast pozostałe komisje opowiedziały się 

za oddaleniem petycji. 

       Pan Waldemar Majtyka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych /12 za oddaleniem petycji, 1 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu/ i Rada Miejska w Praszce 

większością głosów podjęła uchwałę nr 206/XXVIII/2017 w sprawie rozpatrzenia petycji tj. oddaliła 

petycję. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 18.         

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  przypomniał, że wcześniej omawialiśmy sprawę 

przejęcia stadionu w Praszce i była to m.in. jego inicjatywa by stadion był zarządzany przez 

instytucję gminną. Zarządzenie Komisarza Rządowego dotyczyło dzierżawy obiektów stadionu przez 

Klub sportowy MOTOR Praszka. Rada ma prawo wyrazić swoje zdanie w kwestii dzierżawy tych 

nieruchomości i stąd projekt uchwały w sprawie uchylenia Zarządzenia Komisarza Rządowego Miasta i  

Gminy Praszka z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie wydzierżawienia obiektów sportowych i nieodpłatnego 

przekazania wyposażenia hotelu na stadionie sportowym w Praszce. Poprosił przewodniczących Komisji 

Stałych o opinie dotyczące projektu uchwały w tej sprawie. 

Komisje nie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

       Pan Józef Pilarski na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej poprosił Burmistrza, by przygotował 

wyliczenia, gdybyśmy przejęli stadion, jaka to byłaby kwota na rok. 

       Pan Jarosław Tkaczyński przedstawił wyliczenia dotyczące utrzymania obiektów stadionu i 2 

etatów i dało to kwotę roczną ok. 111.100 zł. To jest tylko samo utrzymanie obiektu stadionu, bez 

remontów i inwestycji, a do tego dochodzi jeszcze subwencja na klub sportowy Motor Praszka. 

       Pani Grażyna Sołtysiak zapytała, jakie do tej pory gmina ponosi koszty. 

       Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że teraz płacimy za gaz ok.16.000 zł, a za prąd tylko 

wtedy jak są organizowane jakieś imprezy. 

       Pan Bogusław Łazik zwrócił uwagę, że Burmistrz nie uwzględnił dochodów za hotel. 
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       Pan Jaroslaw Tkaczyński stwierdził, że na hotel trzeba byłoby jeszcze większych nakładów 

finansowych. 

       Pan Bogusław Łazik uważa, że po niewielkim retuszu pokoi hotelowych można byłoby czerpać 

zyski i wynajmować na zgrupowania sportowców. 

       Pani Grażyna Sołtysiak dodała, ze byłaby oszczędność w etatach, ponieważ na czas remontu 

basenu przeszli by tam pracownicy z basenu. 

       Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że jeszcze nie jest rozstrzygnięty konkurs na pływalnię 

krytą, a koszty które przedstawił, to są koszty stałe. Nie wiemy też czy po odbiorze budynków 

SANEPID  lub inne instytucje nie zalecą zrobienia pewnych rzeczy. Mogą być dużo większe koszty. 

To jest przejadanie pieniędzy, bo tam są konieczne nakłady na remonty. Była kiedyś postawiona 

diagnoza, że klub MOTOR źle działa i coś trzeba z tym zrobić. Teraz klub MOTOR działa dobrze. 

Były zawody strażackie, teraz w niedziele odbyły się rozgrywki piłkarskie. Przed półtora roku było 

inaczej i teraz te diagnozy są inne, działa to naprawdę dobrze. 

      Pan Waldemar Majtyka stwierdził, że tam występuje szara strefa. Gdyby te dochody były 

wykonywane, byłoby inaczej. 

      Pan Henryk Łowejko uważa, że ten obiekt powinien promować gminę i służyć społeczeństwu. Tu 

jest tyle młodzieży i ten obiekt powinien działać dla niej. Zróbmy ten pierwszy krok, bo od trzech lat 

drepczemy w miejscu. 

      Pan Bogusław Łazik dodał, że teraz Burmistrz mówi o przejadaniu pieniędzy, to podwyżki 

wynagrodzeń dla pracowników były przejadaniem pieniędzy. Ale to nie tędy droga, na kulturze i 

sporcie się nie zarabia i trzeba poszerzać działalność stadionu. 

       Pan Waldemar Majtyka stwierdził, że każdy powinien zrozumieć, że nie można tego dłużej 

tolerować, to jest bez sensu.    

       Pan Waldemar Majtyka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych /6 za, 2 przeciw, 6 wstrzymało się od głosów/ i Rada Miejska w Praszce większością głosów 

podjęła uchwałę nr 207/XXVIII/2017 w sprawie uchylenia Zarządzenia Komisarza Rządowego Miasta i  

Gminy Praszka z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie wydzierżawienia obiektów sportowych i nieodpłatnego 

przekazania wyposażenia hotelu na stadionie sportowym w Praszce. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad 19.   

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił o wyjaśnienia dotyczące projektu uchwały 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego Zastępcę Burmistrza. 

       Pani Danuta Janikowska wyjaśniła, że otrzymaliśmy pismo od Wojewody Opolskiego z 

zapytaniem, czy była opinia Kuratora Oświaty dotycząca sieci szkół po 2019 roku. Nie było takiej 

opinii kuratora. Było opublikowane pismo dot. tej kwestii na stronie MEN, ale my już podjęliśmy 

uchwałę. Zdecydowaliśmy, by wykreślić z podjętej uchwały załącznik nr 3, bo inaczej Wojewoda 

zaskarżyłby tę uchwałę do Sądu Administracyjnego, a Sąd zdecydowałby o wykreśleniu tego 

załącznika. By uniknąć tej procedury przedstawiliśmy projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie sieci szkół. 

       Pan Krzysztof Spodzieja ma wątpliwość, czy nie należałoby podjąć tej uchwały od nowa. To 
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otwiera furtkę, że można się odwołać i zaskarżyć tę uchwałę. 

      Pani Danuta Janikowska odpowiedziała, że już były takie procedury, że Wojewoda 

zakwestionował i nakazał wykreślić z uchwały sprzeczne z prawem zapisy. 

      Pani Wiesława Borowiec – radca prawny wyjaśniła, że najpierw był projekt w sprawie sieci 

szkół, który był zaopiniowany przez Kuratora. Nie możemy podjąć od nowa uchwały w sprawie sieci 

szkół, bo nie byłoby znów opinii Kuratora. 

       Pan Waldemar Majtyka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych /13 za, 1 wstrzymujący/ i Rada Miejska w Praszce większością głosów podjęła uchwałę nr 

208/XXVIII/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 20.   

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poprosił Zastępcę Burmistrza o omówienie 

projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „ Kształcenie w młodości sukces 

przyszłości uczniów w Gminie Praszka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego       

Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020. 

         Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza  wyjaśniła, że w dniu 19 czerwca 2017 otrzymaliśmy 

pismo z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, że nasz wniosek o dofinansowanie projektu „Kształcenie w 

młodości, sukces w przyszłości uczniów z gminy Praszka” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 20145-2020 otrzymał 91,5 punktów na 140 

możliwych do osiągnięcia i wybrano nasz wniosek do dofinansowania. Wartość projektu 1 080 

702,13 a kwota dofinansowania 1 026 667,02. Wkład Gminy to udostępnienie sal i znajdującego się 

tam sprzętu. Czas realizacji – do 30 czerwca 2019. Projekt będzie obejmował uczniów PSP Nr 2 i 

PSP nr 4 oraz Gimnazjum.  

        Pan Waldemar Majtyka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych /14 za,/ i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 209/XXVIII/2017 w 

sprawie przystąpienia do realizacji projektu „ Kształcenie w młodości sukces przyszłości uczniów w 

Gminie Praszka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014- 2020. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 21.   

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poinformował, że był z Burmistrzem na spotkaniu w 

Neapco Europe w Praszce i oczekują od nas, byśmy przekazali im informację, co gmina może zrobić, by 

zatrzymać zakład w Praszce. Wystosowaliśmy pismo w tej sprawie  do Neapco ( pismo otrzymali radni w 

materiałach na sesję). W piśmie nie wskazaliśmy żadnych konkretów, jedynie, że zastanowimy się nad ulgami 

w podatku od nieruchomości. Stąd został przedstawiony radnym projekt uchwały w sprawie preferencji dla 

inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka. Musimy zastanowić się, czy idziemy w 

tym kierunku i jakie powinny być warunki dla inwestorów by uzyskali ulgi.  

         Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że są takie oczekiwania nie tylko od Firmy Neapco, ale również od 

innych inwestorów, którzy się rozbudowują np. narzędziownia w Strojcu. W przeszłości była podjęta uchwała 

w sprawie preferencji dla inwestorów i sensem jej podjęcia była walka z kilkunastoprocentowym 
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bezrobociem. Teraz bezrobocie w gminie Praszka jest na poziomie 5-6%. Uważa, że nie jest w interesie gminy 

dawać ulgi, ale z drugiej strony należy dać preferencje inwestorom, którzy są i inwestują dalej dając 

zatrudnienie mieszkańcom z naszej gminy. W ubiegłym roku Neapco sugerowało, byśmy wymyślili argument 

do pozostania zakładu w Praszce i  przyciągnięcia inwestorów. Poddał wtedy sugestię, że przygotuje projekt 

uchwały w sprawie preferencji dla inwestorów, w tym dla inwestorów rozbudowujących się. Ten projekt 

zmieni się tylko w zakresie dodatkowych inwestorów, a nie w zakresie ludzi. Zwrócił się do radnych, by 

zastanowili się w jakim zakresie zmniejszyć kryteria, bo chodzi bardziej o inwestowanie. Ilość pracowników 

może być powiązana z wielkością zakładu. 

     Pan Józef Pilarski popiera te inicjatywę. Proponuje pójść dalej, również dać preferencje dla nowych 

inwestorów. Jeśli powstanie nowa firma to gmina po paru latach będzie miała dochody. Proponuje zmniejszyć 

limity dla nowych i rozbudowujących się. 

     Pan Bogusław Łazik poinformował, że ten projekt uchwały musi być jeszcze skierowany do Urzędu 

Ochrony Konsumenta i Konkurencji (UOKiK). Jeśli dzisiaj wypracujemy ten projekt to możemy dać do 

UOKiK, ale może jeszcze dobrze wypracować ten projekt i dopiero skierować do zaopiniowania do UOKiK. 

      Pan Jarosław Tkaczyński zaproponował by radni dobrze zastanowili się nad limitami. Dzisiaj wiemy, że 

radni akceptują projekt uchwały w sprawie preferencji dla inwestorów, a szczegóły wypracujemy. Kto 

otrzyma preferencje , na ile lat i na jakich warunkach. To musi być zgodne z przepisami unijnymi i to wymaga 

pracy nad uszczegółowieniem tego projektu. 

      Pan Arkadiusz Kościelny zaproponował, by rozważyć udzielenie ulgi w zależności od powierzchni 

zakładu, jaki obszar będzie zagospodarowany i od rodzaju działalności, bo nie może być ulgi np. na 

magazyny. 

     Pan Bogusław Łazik zapytał radnych, czy są za przygotowaniem takiego projektu uchwały. Radni 

jednogłośnie wyrazili poparcie dla przygotowania projektu uchwały w sprawie preferencji dla inwestorów 

tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka. 

 

Ad 22.   

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poinformował, że jakiś czas temu Pan Krzysztof Spodzieja 

skierował do Burmistrza pismo w sprawie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Praszka oraz planu zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka. Pismo 

przekazano radnym do zapoznania się i omówienia na dzisiejszej sesji tego tematu. Poprosił Burmistrza o 

wypowiedź w tej sprawie. 

        Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że pismo Pana Spodziei otrzymał w marcu br. Nic wiele się  

nie zmieniło. Niepokój budziło to, że ludzie dawali wnioski do studium i nic się nie dzieje dalej. Studium 

zostało zawieszone, ale czekamy na końcowe decyzje Ministerstwa i może na następnej sesji będziemy 

uchwalać studium. Wpłynęło 56 wniosków od osób prywatnych odnośnie zabudowy mieszkaniowej, 1 

wniosek dotyczący lokalizacji cmentarza od Parafii Św. Rodziny w Praszce, 1 wniosek dotyczący terenu 

przemysłowego, 1 wniosek odnośnie przekwalifikowania gruntów , 2 wnioski z Aleksandrowa dotyczące 

warunków zabudowy,  1 wniosek z Gany dot. zalewu – Komorniki, 1 wniosek z Kik-u odnośnie powiększenia 

złoża piasku, 11 wniosków z Kowali odnośnie zabudowy mieszkaniowej i 1 wniosek odnośnie budowy 5 

elektrowni wiatrowych. Przeprowadził analizę i wydał 62 decyzje na zabudowę pod działalność gospodarczą. 

Rocznie wydajemy 130 decyzji o warunkach zabudowy. Nie stanowi problemu to że nie ma  nowelizacji 

studium. Podjęliśmy dobrą decyzję dotyczącą wskazania terenów inwestycyjnych. Musimy również iść w 

kierunku budownictwa mieszkaniowego i powstaje plan, by wskazać tereny na ul. Powstańców Śl. i dalej. 

Tam jest ok. 7 ha gruntów gminnych pod budownictwo mieszkaniowe. 

       Pan Jarosław Tkaczyński poprosił radnych o przemyślenie, czy może są inne sprawy do załatwienia przy 

okazji uchwalania studium. Dla Praszki uzyskanie dodatkowych terenów mieszkaniowych byłoby dobrym 

rozwiązaniem. W Przedmościu i Wierzbiu jest plan zagospodarowania przestrzennego i są działki budowlane. 

Powinniśmy iść w kierunku terenów pod budownictwo mieszkaniowe, czyli iść w kierunku uchwalania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
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      Pan Krzysztof Spodzieja stwierdził, ze temat zagospodarowania przestrzennego jest bardzo obszerny. 

Plany zagospodarowania muszą być zgodne ze studium zagospodarowania przestrzennego, więc studium musi 

być. Jest różnica między decyzją a studium. Inwestor najpierw pyta, gdzie jest teren przemysłowy. Burmistrz 

może wydawać decyzje o warunkach zabudowy, ale jeśli jest w studium ujęte to daje przejrzystość. Inwestor 

może sobie otworzyć studium w internecie i widzi, gdzie może inwestować. 

      Pan Józef Pilarski stwierdził, że jeśli chodzi o opracowanie studium dla całej gminy to może jeszcze 

potrwać, bo ciągle te przepisy się zmieniają. Będzie wnioskował, żeby zmienić studium w obszarze cmentarza 

Parafii Św.Rodziny  na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ta sprawa ciągnie się od wielu lat i 

to się odwleka. Teren jest wykupiony i może teraz będzie to możliwe do zrobienia. 

      Pan Krzysztof Spodzieja stwierdził, że najpierw powinno być opracowane studium dla całej gminy. 

       Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że to co chce Pan Pilarski nie wymaga większych zmian w studium. 

 

Ad 23.  Zapytania i wolne wnioski. 

       Pan Łukasz Bilski poinformował, że jest po rozmowie z przedstawicielami organizacji seniorów 

działających na terenie gminy i są zainteresowani powołaniem Senioralnej Rady Gminy w celu zapewnienia 

osobom starszym wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności. Statut mógłby zapewnić możliwość 

współpracy z władzami gminy, monitorowanie potrzeb osób starszych, zgłaszanie uwag i wniosków do 

projektów aktów prawa miejscowego dotyczących osób starszych, współpracy samorządu z organizacjami 

działającymi na rzecz tych osób. Senioralne Rady Gminy funkcjonują z powodzeniem w wielu gminach, 

również sąsiedzkich. Wnioskuje o przygotowanie tematu i rozpatrzenie. 

     Pan Bogusław Łazik poinformował, ze na posiedzeniach komisji stałych rady będzie ta sprawa rozpatrzona. 

     Pan Łukasz Bilski zapytał Burmistrza o oświetlenie na ul. Kościuszki i o wykonanie elewacji budynku 

komunalnego przy ul. Kaliskiej. 

      Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, że sprawy te będą realizowane. Jest to 

zaplanowane na wrzesień. 

      Pani Danuta Janikowska odpowiedziała na zapytanie o spartakiadę wsi. Otrzymała od Pana Jarosława 

Knagi – Zastępcy dyrektora MGOKiS odpowiedź, że było małe zainteresowanie  organizacją tej imprezy i nie 

jest to problem pieniędzy, tylko czy będą chętni do uczestnictwa w niej, bo duże wioski odmówiły. 

      Pan Tadeusz Patyk stwierdził, że faktycznie cała organizacja takiej imprezy spoczywa na społeczności 

lokalnej, MGOKiS zapewnia tylko puchary i poczęstunek. 

      Pan Bogusław Łazik stwierdził, że może należałoby zmienić formułę tej spartakiady, tak jak jest zimowa 

spartakiada. Te spartakiady wymagają dużego zaangażowania w ich organizację. Teraz w niedzielę odbył się 

turniej sportowców i MGOKiS organizował całość imprezy. 

      Pan Tadeusz Patyk stwierdził również, że na organizację dożynek gminnych otrzymał kwotę 6.200 zł. a na 

biesiadę świętojańską wydano 90.000 zł. Uważa, że na organizację dożynek gminnych została przeznaczona 

za mała kwota. Od sponsorów było jeszcze 10.000 zł i  dzięki temu udało się załatwić wiele rzeczy. 

     Pan Bogusław Łazik stwierdził, że może faktycznie była za mała kwota przeznaczona na dożynki gminne. 

Proponuje, by na przyszły rok zaplanować wyższą kwotę na ten cel. 

      Pan Arkadiusz Kościelny poruszył sprawę namiotu. To jest duży wydatek, ale potrzebny, bo jeśli pada  

deszcz to cała impreza nie wychodzi i są straty. 

      Pan Józef Pilarski złożył wniosek o dofinansowanie oświaty w związku ze szkołą w Wierzbiu. Były 

wątpliwości, zapytania i dlatego składa wniosek by na następne komisje przygotować informację, jaka jest 

podstawa prawna udzielenia dotacji, na ile dzieci, ile musimy zapłacić z budżetu i ile będzie wynosiła 

refundacja.  

      Pani Danuta Janikowska odpowiedziała, że reforma oświaty dotyczy przedszkola, szkoły nie, tylko może 

być dotacja. 

 

Ad  24.  Sprawy różne. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Miejskiej w Praszce  wpłynęły 
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następujące pisma: 

- Grupy projektowej „ Młody Obywatel Rozmawia – warsztaty przyszłościowe” z Publicznego Gimnazjum w 

Praszce i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce w sprawie projektu zagospodarowania terenu 

wokół hali sportowej i stadionu w Praszce wraz z listą 412 podpisów popierających tę inicjatywę. W piśmie 

wskazane są zadania do wykonania. Projekt ten wpisuje się w budżet obywatelski i taką odpowiedź damy, by 

zainteresowani złożyli swój projekt jako zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. 

- pismo z Powiatu Kluczborskiego – zaproszenie na uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie 

wspólnego projektu w zakresie  „ Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego 

Województwa Opolskiego” z Marszałkiem Woj. Opolskiego – Andrzejem Bułą, 

- pismo Pana Bogdana Balcerowiak dot. sprawy dofinansowania remontu drogi ul. Stanisławka w Strojcu 

przez Nadleśnictwo Wieluń. Pismo skierowane również do Burmistrza Praszki, 

- pisma Pana Bogdana Pawlaka i Pani Doroty Olewińskiej dot. sprawy wymiany nawierzchni drogi 

dojazdowej z drogi szutrowej na asfaltową w Aleksandrowie, 

- pismo – apel Rady Miejskiej w Kłobucku  o poparcie działań o wprowadzenie do Programu  Budowy Dróg 

Krajowych  budowy obwodnicy miasta Kłobuck. 

     Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował o wyjeździe delegacji z Gminy Praszka 

do partnerskiego miasta Mutterstadt w Niemczech. Jest 10 miejsc, 5 osób będzie z Zespołu muzycznego 

z Szyszkowa i ewentualnie 4 miejsca dla radnych. Wyjazd jest w ostatni weekend  sierpnia br.  

    Pan Bogusław Łazik zwrócił się do radnych, kto chciałby jechać do Mutterstadt? 

    Zgłosili się na wyjazd radni:  Krzysztof Spodzieja, Waldemar Majtyka, Tadeusz Patyk, Bogusław 

Łazik. 

      

Ad 25. 

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

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

Praszce”. Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

 

Protokołowała 

                                                                                                                     Przewodniczący  

Anna Koziołek                                                                                             Rady Miejskiej 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                     Bogusław Łazik 

 

 

 

  


