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PROTOKÓŁ  Nr XXX/2017 

sesji Rady Miejskiej w Praszce 

  odbytej w dniu 18 października 2017 roku 

 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.   Sołtysi -  8 osób / wg listy obecności / 

6.   Pan Franciszek Ratajski – Prezes DUON Praszka 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad.1             

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę  

„Otwieram XXX sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  Przywitał obecnych radnych na XXX/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.  Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2017 roku 

                oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku. 

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

           8.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

           9.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce. 

11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Nadleśnictwem Wieluń  
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       dotyczącego współfinansowania remontu drogi w miejscowości Strojec gmina Praszka. 

         12.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

                terenów przemysłowo-usługowych położonych w obrębie miasta Praszki i w obrębie Kowale. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Ojca 

       Św. Jana Pawła II  w Praszce. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

       Szkoły Podstawowej Nr 2 w Praszce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w Praszce.  

15.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

       Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce w ośmioletnią Szkołę 

       Podstawową Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce.  

16.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

       Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 

       im. Wandy Chotomskiej w Praszce.  

17.  Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

       Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kowalach o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy 

       IV-VI  z oddziałami przedszkolnymi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w  

       Kowalach o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy IV-VIII z oddziałami przedszkolnymi.  

18.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

       Szkoły Podstawowej w Przedmościu o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III  z oddziałami 

       przedszkolnymi w ośmioletnią Szkołę Podstawową  w Przedmościu o strukturze organizacyjnej 

       obejmującej klasy I- III z oddziałem przedszkolnym.  

19.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

       Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Strojcu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno- 

       Przedszkolnego w Strojcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr Henryka Sucharskiego w Strojcu 

       wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu. 

20.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum na kadencję 2018-2021. 

21.  Zaopiniowanie wniosku Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie w sprawie dofinansowania zakupu 

      samochodu.  

22. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce informacji dotyczącej analizy 

       oświadczeń majątkowych za 2016 rok złożonych przez Radnych Rady Miejskiej  w Praszce. 

23.  Przedstawienie przez Burmistrza Praszki  informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych  

       za 2016 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych 

       Burmistrzowi Praszki. 

         24.  Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach  

                sprawdzianów i egzaminów za rok szkolny 2016/2017. 

          25.  Zapytania i wolne wnioski.  

26.  Sprawy różne. 

27.  Zakończenie obrad. 

 

          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. 
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  5.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.          

           6.  Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2017 roku 

                oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku. 

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

           8.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

           9.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce. 

11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Nadleśnictwem Wieluń  

       dotyczącego współfinansowania remontu drogi w miejscowości Strojec gmina Praszka. 

         12.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

                terenów przemysłowo-usługowych położonych w obrębie miasta Praszki i w obrębie Kowale. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Ojca 

       Św. Jana Pawła II  w Praszce. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

       Szkoły Podstawowej Nr 2 w Praszce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w Praszce.  

15.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

       Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce w ośmioletnią Szkołę 

       Podstawową Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce.  

16.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

       Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 

       im. Wandy Chotomskiej w Praszce.  

17.  Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

       Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kowalach o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy 

       IV-VI  z oddziałami przedszkolnymi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w  

       Kowalach o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy IV-VIII z oddziałami przedszkolnymi.  

18.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

       Szkoły Podstawowej w Przedmościu o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III  z oddziałami 

       przedszkolnymi w ośmioletnią Szkołę Podstawową  w Przedmościu o strukturze organizacyjnej 

       obejmującej klasy I- III z oddziałem przedszkolnym.  

19.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

       Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Strojcu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno- 

       Przedszkolnego w Strojcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr Henryka Sucharskiego w Strojcu 

       wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu. 

20.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum na kadencję 2018-2021. 

21.  Zaopiniowanie wniosku Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie w sprawie dofinansowania zakupu 

      samochodu.  

22. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce informacji dotyczącej analizy 

       oświadczeń majątkowych za 2016 rok złożonych przez Radnych Rady Miejskiej  w Praszce. 

23.  Przedstawienie przez Burmistrza Praszki  informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych  

       za 2016 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych 

       Burmistrzowi Praszki. 

         24.  Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach  

                sprawdzianów i egzaminów za rok szkolny 2016/2017. 

          25.  Zapytania i wolne wnioski.  

26.  Sprawy różne. 

27.  Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół  

z  XXIX/2017 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 07 września 2017 r. wyłożony był do wglądu  
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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 XXIX/2017 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 07 września 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 Mieczysław Noga 

         - Pan Tadeusz Patyk 

         - Pan Grzegorz Jabłoński 

           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 Mieczysław Noga - Przewodniczący 

                  - Pan Tadeusz Patyk 

                  - Pan Grzegorz Jabłoński 

Ad. 5        

          Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności między 

sesjami tj. od dnia od dnia 08 września 2017 r. do 17 października 2017 r. Informacja stanowi 

załącznik do protokołu. 

          Pan Jarosław Tkaczyński poinformował krótko o budżecie obywatelskim. Informacja stanowi 

załącznik do protokołu.  

          Pan Łukasz Bilski zapytał czy strona www.bo.praszka.pl do głosowania na budżet 

obywatelski już działa? 

          Pan Krzysztof Pietrzyński odpowiedział, że strona zostanie uruchomiona od soboty tj. 

21.10.2017 r.  

          Pan Bogusław Łazik zadał pytanie odnośnie Nagrody Burmistrza, Dyrektora –  kto je dostał  

w tym roku? 

          Pani Danuta Janikowska odpowiedziała, że Nagrodę Burmistrza otrzymali: p. Renata Tobiś,  

p. Jolanta Galant, z nauczycieli: p. Janusz Tobiś, p. Aneta Mateusiak-Bagińska, p. Romuald 

Natkański, p. Danuta Czemielewska-Cholak, oraz na koniec roku szkolnego p. Marzena Smugowska. 

          Na Komisji Budżetowej pojawiły się pytania dot. DUON Praszka. Spółdzielnia uzyskała 

zgodę na likwidację kotłowni przy blokach, natomiast Gmina jest w 34% właścicielem Spółki 

DUON Praszka, dlatego poproszono prezesa p. Franciszka Ratajskiego o udzielenie informacji jak 

wyglądają relacje ze Spółdzielnią Mieszkaniową. 

          Pan Franciszek Ratajski poinformował, że Spółka DUON Praszka rozdała ulotki oraz 

zamieściła artykuły w prasie dot. nowego systemu grzewczego. Efekt finalny działań Spółki DUON 

http://www.bo.praszka.pl/
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ma być taki sam jak Spółdzielni Mieszkaniowej. Niestety negocjacje ze Spółdzielnią  utknęły  

w „martwym punkcie”. Prośba o ponowne spotkanie - wznowienie rozmów, nie przyniosła żądanych 

rezultatów. Gmina wydała już ponad 7 mln złotych z publicznych pieniędzy na w/w system 

grzewczy, a będzie musiała wydać kolejne na jego budowę.  

          Pan Bogusław Łazik zapytał radnych, czy mają uwagi lub pytania.  

          Pan Henryk Łowejko jako reprezentant społeczności lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej  

w Praszce, stwierdził, iż interes lokatorów powinien być chroniony, a sytuacja powinna być 

rozwiązana pozytywnie.  

          Pan Franciszek Ratajski zaznaczył, iż prosił o merytoryczne spotkanie z Zarządem 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce, jednakże od czerwca nie uzyskał żadnej odpowiedzi. Po 

drugie, żeby dojść do konsensusu należy rozmawiać, dlatego ciągle czeka na określenie się Zarządu 

Spółdzielni Mieszkaniowej, zapewnił też, że lokatorzy nie stracą na budowie kotłowni.  

          Pan Henryk Łowejko zapytał Pana Franciszka Ratajskiego jaką rolę Gminy i Burmistrza 

widzi  

w  obecnej sytuacji, gdyż Gmina jest w pewien sposób stroną w sprawie, czy Burmistrz mógłby 

zrobić coś w sprawie mediacji pomiędzy Zarządem Spółdzielni a Spółką DUON Praszka. 

        Pan Franciszek Ratajski odpowiedział, iż jest cały czas w kontakcie z Burmistrzem, który jest 

informowany na bieżąco. Woli spotkania z ramienia Zarządu Spółdzielni nie ma.   

        Pan Bogusław Łazik zaproponował Burmistrzowi, żeby Gmina jako współudziałowiec w 1/3 

DUONU Praszka zaprosiła przedstawicieli Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej na kolejną sesję.  

        Pan Edward Szaniec jako członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej stwierdził, że 

siedziba DUONU Praszka jest blisko Spółdzielni Mieszkaniowej i Pan Franciszek Ratajski może  

w każdej chwili przyjść i rozmawiać z Zarządem. 

       Pan Jan Jarząb zapytał Pana Franciszka Ratajskiego jakie Gmina poniesie straty w przypadku 

nie dogadania się ze Spółdzielnią.  

        Pan Franciszek Ratajski powiedział, że Gmina straci to co już zainwestowała, będzie musiała 

wydać podwójne pieniądze na wybudowanie kotłowni dla swoich obiektów takich jak szkoły, 

przedszkola.  

        Pan Krzysztof Spodzieja stwierdził, iż sprawa jest znana, była poruszana już 2 lata temu i 

ciągle powraca, dlatego Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz DUON Praszka powinny dążyć do pewnego 

konsensusu.  

        Pan Józef Pilarski zaznaczył, że bardzo dobrze zna temat, pamięta, jak duży był wkład  

p. Franciszka Ratajskiego w całym przedsięwzięciu powstania Energii Praszka a później DUONU, 

jak duży to był impuls w rozwoju fabryki VISTEON. Radny Pilarski odniósł się do obecnej sytuacji,  

wspominając, że 4 lata temu odbyło się spotkanie z poprzednią Radą, i od tego momentu stracił 

zaufanie do Spółki DUON Praszka. Ze strony p. Franciszka Ratajskiego padła propozycja umowy na 

10 lat ze Spółdzielnią Mieszkaniową, gdzie koszty ogrzewania miały zostać na stałym poziomie. 

Spółdzielnia się nie zgodziła. Kolejno były inne propozycje ze strony DUONU Praszka  

o podziale kosztów, lecz nie było mowy o podziale zysków. Technicznie trzeba przyznać, że 

występują duże straty na sieci grzewczej, szczególnie widać to zimą. Rozwiązanie, które proponuje 
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Spółdzielnia nie jest idealnym rozwiązaniem, ale dobrym. DUON chce „ograć” Spółdzielnię, wobec 

czego należy się spotkać i dojść do porozumienia. 

       Pan Franciszek Ratajski odpowiedział p. Pilarskiemu, że DUON zainwestował w pierwszą 

kotłownię, następnie miał inwestować pod warunkiem podpisania długoterminowej umowy, ale tylko 

wtedy gdy, będzie mieć gwarancję odbioru ciepła. Spółka DUON miała wcześniej duże zadłużenie 

oraz brak środków na nowe inwestycje, dlatego wcześniej takich propozycji nie było, natomiast w 

chwili obecnej posiada właściciela większościowego, który ma środki i chce je inwestować.  

        Pan Krzysztof Spodzieja zapytał o podłączenie sieci gazowej w Kowalach. 

        Pan Franciszek Ratajski powiedział, że zainteresowanie tematem jest tak duże, iż będzie ono 

realizowane. 

        Pan Bogusław Łazik ponownie zaproponował robocze spotkanie Spółki DUON i Zarządu 

Spółdzielni Mieszkaniowej wspólnie z Komisjami Rady Miejskiej. Niech każda ze spółek przygotuje 

konkretne informacje.  

       Pan Franciszek Ratajski stwierdził, że DUON dał propozycje spotkania ze Spółdzielnią 

Mieszkaniową, oraz oczekuje, że na to spotkanie, Spółdzielnia przygotuje odpowiednie dane takie 

jak moc zamówienia, parametry wody i inne.  

       Pan Bogusław Łazik powiedział, że spotkanie będzie zorganizowane w przeciągu 2 tygodni. 

       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 Rady Miejskiej w Praszce przedstawił informację  

z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 r. Pan Łazik odczytał uchwałę z Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, która wpłynęła do biura Rady dnia 18.09.2017 r., w sprawie opinii o wykonaniu 

budżetu za pierwsze półrocze 2017 r., została przyjęta pozytywnie. Komisja Rewizyjna miała 

uchwałę RIO do wglądu. Pan Łazik oddał głos Komisji Rewizyjnej. 

     Pan Henryk Łowejko – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wnioski z analizy 

wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. która odbyła się 28.09.2017 r. Procent wykonania 

dochodów wyniósł 55,3%, a wydatków 44,9%. Budżet za pierwsze półrocze 2017 r. zamknął się 

nadwyżką budżetu w kwocie 2 458 199,42 zł przy planowanym deficycie 3 043 352 zł.  

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że przebieg budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. jest prawidłowy 

i  nie wnosi zastrzeżeń.  

 

Ad.7 

    Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do projektu uchwały zmiany budżetu Gminy Praszka na 2017 r. 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała nie jednogłośnie pozytywnie. 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. 
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Komisja Oświaty Kultury  Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej zaopiniowała jednogłośnie 

pozytywnie. 

Komisja Gospodarczego Rozwoju Gminy  zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. 

Komisja Budżetowo-Finansowa zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.       

        Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2017 r.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

14 radnych /13 za, 1 przeciw / i Rada Miejska w Praszce nie jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

228/XXX/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2017 r. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

         

Ad 8.   

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie 

określenia stawek podatku od nieruchomości. Wszystkie komisje zaakceptowały projekt  uchwały 

jednogłośnie. 

        Pan Mieczysław Noga – 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 229/XXX/2017  

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 9.     

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię  do przedstawionego projektu uchwały w sprawie określenia stawek  

podatku od środków transportowych. Wszystkie Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt  uchwały 

jednogłośnie. 

         Pan Łukasz Bilski miał jedną uwagę, mianowicie poinformował, że na terenie Gminy Praszka 

jest tylko kilka samochodów, które mogłyby z tego korzystać, więc uchwała jest w takim kształcie 

jak w ubiegłym roku. 

Pan Mieczysław Noga – 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 230/XXX/2017  

w sprawie określenia stawek  podatku od środków transportowych. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 
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         Ad 10.  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji 

celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Praszka 

Pan Mieczysław Noga – 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 231/XXX/2017  

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP Praszka. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 11. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie zawarcia porozumienia z Nadleśnictwem Wieluń dot. współfinansowania remontu drogi  

w miejscowości Strojec Gmina Praszka.  

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

Pan Mieczysław Noga – 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 zmieniającą  

Nr 232/XXX/2017 w sprawie zawarcia porozumienia z Nadleśnictwem Wieluń dot. współfinansowania 

remontu drogi Strojec Gmina Praszka. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 12.   

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo - usługowych 

położonych w obrębie miasta Praszka i miejscowości Kowale. 

Pan Bogusław Łazik oddał głos Burmistrzowi.  

Pan Jarosław Tkaczyński - Burmistrz Praszki poinformował, że na ostatniej Komisji Rewizyjnej 

wniósł niewielkie uzupełnienie do uchwały. W toku prac nad miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego ostatnim elementem były uwagi do projektu w/w planu. Uwag nie było, lecz należy to wskazać 

w uchwale, zatem w §2 pkt. 2 dochodzi pkt. 3 i zał. nr 3. Burmistrz przedstawił uzasadnienie dot. uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo - usługowych położonych 

w obrębie miasta Praszka i obrębie Kowale. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

Pan Mieczysław Noga – 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 233/XXX/2017  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo - usługowych 

położonych w obrębie miasta Praszka i obrębie Kowale. 

Pan Henryk Łowejko - Radny Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jest to jedna z najważniejszych 

uchwał, jaką Rada podjęła, gdyż stanowi kamień milowy w rozwoju Praszki. 

 Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 13 - 19. 
 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały dot. przekształcenia szkół.  

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekty uchwał jednogłośnie pozytywnie. 

     Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Ojca Św. 

Jana Pawła II  w Praszce.  

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 234/XXX/2017                       

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Ojca Św. Jana Pawła 

II w Praszce. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

        Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Praszce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w Praszce .  

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 235/XXX/2017                     

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Praszce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w Praszce. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

        Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce. 

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 236/XXX/2017               

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 3 im.Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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        Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. 

Wandy Chotomskiej w Praszce .  

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 237/XXX/2017                     

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. 

Wandy Chotomskiej w Praszce. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

        Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kowalach o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy IV-

VI z oddziałami przedszkolnymi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa                    

w Kowalach o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy IV-VIII z oddziałami przedszkolnymi.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych /13 za, 1 przeciw/ i Rada Miejska w Praszce większością głosów podjęła uchwałę Nr 

238/XXX/2017 w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kowalach o strukturze organizacyjnej obejmującej 

klasy IV-VI z oddziałami przedszkolnymi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.Wincentego Witosa 

w Kowalach o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy IV-VIII z oddziałami przedszkolnymi. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

        Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Przedmościu o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III z oddziałami        

przedszkolnymi w ośmioletnią Szkołę Podstawową  w Przedmościu o strukturze organizacyjnej        

obejmującej klasy I- III z oddziałem przedszkolnym.  

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 239/XXX/2017                     

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Przedmościu o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III  z oddziałami  

przedszkolnymiw ośmioletnią Szkołę Podstawową  w Przedmościu o strukturze organizacyjnej  

obejmującej klasy     I- III z oddziałem przedszkolnym. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

        Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Strojcu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Strojcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr Henryka Sucharskiego                

w Strojcu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu.  

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 240/XXX/2017                      

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Strojcu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Strojcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr Henryka Sucharskiego                    

w Strojcu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

         Ad 20.   

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących  

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie powołania Rady 

Muzeum na kadencję 2018-2021. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. 

     Pan Mieczysław Noga – 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 241/XXX/2017                       

w sprawie powołania Rady Muzeum na kadencję 2018-2021. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Przerwa - 15 minut 

 

Ad 21.          

      Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego wniosku Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie 

w sprawie dofinansowania zakupu  samochodu. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady przyjęły pozytywnie wniosek. 

      Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał omawiany 

wniosek.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych /11 za, 2 wstrzymało się od głosu, 1 przeciw/ i Rada Miejska w Praszce większością głosów 

wyrazili zgodę na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Oleśnie w kwocie 5 tys. zł.  

 

         Ad 22.   

       Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił informację 

dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok złożonych przez Radnych Rady Miejskiej    

w Praszce. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad 23. 

Pan Jarosław Tkaczyński - Burmistrz Praszki przedstawił informację dotyczącą analizy 

oświadczeń majątkowych za 2016 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń 

majątkowych Burmistrzowi Praszki. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  
 

Ad 24.  

Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza przedstawiła informację o stanie realizacji 

zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów za rok szkolny 2016/2017. 

Podziękowała dyrektorom szkół za dobre wyniki nauczania. Informacja pisemna stanowi załącznik 

do protokołu.  

       

Ad 25. Zapytania i wolne wnioski 

 

         Pan Henryk Łowejko przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 17 października 2017 r. 

dot. możliwości parkowania na placu targowym. Wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

       Pani Grażyna Sołtysiak zadała pytanie do Burmistrza: Czy jest możliwość zmiany godzin 

kiermaszu bożonarodzeniowego na godziny wieczorne? 

           Pan Jarosław Tkaczyński - Burmistrz Praszki odpowiedział, że to należy do organizatorów. 

        Pani Grażyna Sołtysiak zwróciła się w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Praszki o możliwość 

nazwania ulic nazwiskami osób zasłużonych dla Praszki. 

       Pan Krzysztof Pietrzyński - Sekretarz odpowiedział, że w takim przypadku należy 

przeprowadzić konsultacje społeczne, natomiast obecne nazwy ulic, zostały nadane w latach 

dziewięćdziesiątych. 

       Pan Bogusław Łazik poruszył sprawę monitoringu na rynku. Poprosił o oszacowanie kosztów 

monitoringu i podanie informacji na następną sesję.         

         Pan Bogusław Łazik zapytał radnych, czy mają inne zapytania i wolne wnioski. Nie było 

innych zapytań i wniosków. 

 

Ad 26. Sprawy różne 

      

Pan Bogusław Łazik poinformował o wpłynięciu wniosków do ujęcia w budżecie. Pisma 

przekazano na posiedzenia komisji, m.in. wniosek z Aleksandrowa, wniosek z Przedmościa. 

          Wpłynęło, również pismo z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dot. opinii i uwag.  

Pan Jarosław Tkaczyński - Burmistrz Praszki powiedział, że na następną sesję zostanie 

przygotowany projekt uchwały z uwzględnieniem tych uwag. 

          Pan Bogusław Łazik zasygnalizował, by przygotować przejazd w kierunku działek przez 

rzekę Wyderkę.  

         Pan Bogusław Łazik przypomniał, że odbyło się uroczyste otwarcie drogi w miejscowości 

Przedmość, niestety żaden z mieszkańców włącznie z sołtysem i radą sołecką - oprócz księdza - nie 

pojawił się na w/w uroczystości, co jest bardzo przykrą sytuacją. Z ramienia Gminy obecni byli: 

Zastępca Burmistrza, Przewodniczący Rady Miejskiej, Skarbnik, oraz goście w postaci 

przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego.  

         Pani Barbara Widera - Sołtys Wygiełdowa poinformowała, że w Wygiełdowie odbywa się  

scalanie gruntów. Wniosek w tej sprawie został złożony 10 lat temu. W lutym br. rozpatrzono  

projekt w Urzędzie Wojewódzkim na 2 mln 670 tys. zł., z czego 1 mln 700 tys. zł.  

przeznaczył Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego. W czerwcu Starosta wydał postanowienie  



13 
 

o scaleniu gruntów. Wszystkie decyzje się uprawomocniły. Właściciele gruntów będą wzywani  

na odbiór granic. Na prośbę mieszkańców będą zakładane nowe księgi wieczyste, jeżeli  

właściciele nie dopilnują spraw granic własnych działek, w razie roszczeń, będą mogli jedynie  

dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Prace geodezyjne potrwają 2 lata. 

        Pan Józef Pilarski zapytał czy przy okazji scalania zostaną uporządkowane sprawy 

własnościowe. 

Pani Sołtys odpowiedziała, że przy sprawach spadkowych liczą się użytkownicy oraz właściciele. 

           Pan Robert Zimnowoda podziękował  p. Henrykowi Łowejce za jego starania przy założeniu 

 oświetlenia na ul. Obr. Pokoju w Praszce (garaże).  

 

Ad 27. 

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

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

w Praszce”. Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

 

   Protokołowała 

                                                                                                                     Przewodniczący  

Magdalena Dzięcioł                                                                                      Rady Miejskiej 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                     Bogusław Łazik 

 

 

 

  


