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PROTOKÓŁ  Nr XXIX/2017 

sesji Rady Miejskiej w Praszce 

  odbytej w dniu 07 września 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.   Pan Henryk Krześniak – Radny Powiatu Oleskiego 

6.   Sołtysi -  9 osób / wg listy obecności / 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad.1             

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę  

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

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

          Powitał również gości zaproszonych: Radnego Powiatu Oleskiego, 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 zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

           8.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji. 

           9.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu. 

         10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  

                gminy Praszka. 

11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

       usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

       i zagospodarowania tych odpadów.  

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Praszka 

       nieruchomości przeznaczonej na boisko sportowe we wsi Strojec. 
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13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie  

       bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Praszce przy ul. Styczniowej.  

         14.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  

                terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego. 

         15.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie 

                Publicznego Gimnazjum im. Ojca Św. Jana Pawła II w Praszce. 

         16.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów. 

         17.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów. 

         18.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów. 

         19.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Gminą Lipie w zakresie  

                zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu 

                Placówek Specjalnych w Praszce. 

20.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Urzędy dostępne   

       on-line" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

       Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 

21.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Praszki. 

         22.  Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca 

                pracy na terenie gminy Praszka. 

         23.  Wręczenie nagród za najlepsze osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2016/2017. 

24.  Zapytania i wolne wnioski.  

25.  Sprawy różne. 

26.  Zakończenie obrad. 

 

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

dodatkowych  projektów uchwał: 

1/  w sprawie zawarcia porozumienia z Nadleśnictwem Wieluń dotyczącego współfinansowania 

remontu drogi w miejscowości Strojec gmina Praszka. 

2/  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu. 

        Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że w pierwszym projekcie chodzi o dofinansowanie remontu 

drogi Szyszków-Wygiełdów. 

Natomiast w drugim projekcie uchwały chodzi o współfinansowanie remontu ul. Stanisławka w 

Strojcu. 

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

porządku obrad  proponowanych przez Burmistrza projektów uchwał jako punkty 22 i 23.  

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 zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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



3 
 

           8.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji. 

           9.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu. 

         10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  

                gminy Praszka. 

11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

       usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

       i zagospodarowania tych odpadów.  

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Praszka 

       nieruchomości przeznaczonej na boisko sportowe we wsi Strojec. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie  

       bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Praszce przy ul. Styczniowej.  

         14.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  

                terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego. 

         15.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie 

                Publicznego Gimnazjum im. Ojca Św. Jana Pawła II w Praszce. 

         16.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów. 

         17.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów. 

         18.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów. 

         19.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Gminą Lipie w zakresie  

                zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu 

                Placówek Specjalnych w Praszce. 

20.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Urzędy dostępne   

       on-line" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

       Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 

21.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Praszki. 

22.  Podjęcie uchwały  w sprawie zawarcia porozumienia z Nadleśnictwem Wieluń dotyczącego  

       współfinansowania remontu drogi w miejscowości Strojec gmina Praszka. 

23.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu. 

         24.  Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca 

                pracy na terenie gminy Praszka. 

         25.  Wręczenie nagród za najlepsze osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2016/2017. 

26.  Zapytania i wolne wnioski.  

27.  Sprawy różne. 

28.  Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

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

XXVIII/2017 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 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 XXVIII/2017 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2017 r. został przyjęty jednogłośnie przez Radę Miejską w 

Praszce. 

 

Ad. 4 

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

Komisję Uchwał i Wniosków. Zaproponował, by w skład komisji weszli: 

         - Pan Józef Pilarski 

         - Pani Grażyna Sołtysiak 

         - Pan Arkadiusz Kościelny 
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         Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w w/w komisji. Wobec powyższego przystąpiono do 

głosowania.  

         Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie powołana została 

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:  

                  - Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca 

                  - Pan Józef Pilarski 

                  - Pan Arkadiusz Kościelny 

 

Ad. 5        

         Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności między 

sesjami tj. od dnia 22 czerwca 2017 r. do dnia 07 września 2017 r. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu. 

         Pan Bogusław Łazik w uzupełnieniu informacji dodał, że delegacja radnych, pracowników 

Urzędu Miejskiego w Praszce oraz zespół muzyczny z Szyszkowa odbyli wizytę w mieście 

partnerskim Mutterstadt w Niemczech w dniach 25-28 sierpnia 2017 r. Przekazał pozdrowienia od 

Burmistrza Mutterstadt  dla Burmistrza Praszki. Otrzymaliśmy album ze zdjęciami miasta 

Mutterstad, z którym można się zapoznać w biurze Rady. W przyszłym roku w czerwcu przyjeżdża 

do Praszki delegacja z Mutterstadt. 

         Pan Łukasz Bilski zapytał Burmistrza w jakich miejscowościach zostanie uzupełnione 

oświetlenie uliczne.          

         Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że oświetlenie będzie uzupełnione w Kowalach, 

Rosochach, Przedmościu i Szyszkowie. 

         Pani Grażyna Sołtysiak zapytała, kiedy będzie zrobiona obwodnica Praszki. 

         Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że  obwodnica ma być zrobiona do 2023 roku, ale 

może już w 2018 roku rozpoczną się prace. Padały również daty zakończenia budowy w 2021 i 2022 

r., ale program jest do 2023 r. 

         Pan Łukasz  Bilski zapytał o program „ Bezpieczna+”. 

         Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że w tym programie chodzi o 

poprawę bezpieczeństwa uczniów. 

         Pan Bogusław Łazik zapytał o program „ Kształcenie w młodości sukces w przyszłości” . 

 Pani Danuta Janikowska odpowiedziała, że dostajemy na realizację tego programu ponad milion 

złotych i będzie realizowany do 2019 roku. Jako wkład własny udostępniamy pracownie, sale 

dydaktyczne itp. Chodzi w tym programie o poprawę wyników nauczania i podniesienie poziomu 

kształcenia uczniów szkół podstawowych. 

         Pan Bogusław Łazik poruszył sprawę budżetu obywatelskiego. Na stronie internetowej Urzędu 

są przekazane wszelkie informacje. Odbyło się również spotkanie w tym temacie. Termin składania 

wniosków w ramach budżetu obywatelskiego jest do 30 września 2017 r. 

         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 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. Poprosił przewodniczących 
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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.  

Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska w sprawie obu projektów uchwał. 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała nie jednogłośnie pozytywnie obydwa 

projekty uchwał. 

Komisja Oświaty Kultury  Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej zaopiniowała negatywnie obydwa 

projekty uchwał.  

Komisja Gospodarczego Rozwoju Gminy  zaopiniowała nie jednogłośnie pozytywnie obydwa 

projekty uchwał. 

Komisja Budżetowo-Finansowa zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie obydwa projekty uchwał.       

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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 210/XXIX/2017 w 

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

       Następnie Pani Grażyna Sołtysiak odczytała 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 /14 za/  i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 211/XXIX/2017 w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2017 rok. 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 zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego na realizację inwestycji. 

Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej nie zajęła stanowiska, pozostałe 

komisje zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych /14 za/ i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 212/XXIX/2017 w 

sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji. 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 udzielenia dotacji 

celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 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 213/XXIX/2017 w 

sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

         Ad 10.  

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

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

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka. 

Komisja Oświaty. Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej nie zajęła stanowiska. Pozostałe  

Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych /14 za/ i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 214/XXIX/2017 w 

sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 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 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

         Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych /14 za/ i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 215/XXIX/2017 

zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów. 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 wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości przeznaczonej na boisko sportowe we wsi Strojec. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

         Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych /14 za/ i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 216/XXIX/2017 w 

sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości przeznaczonej na 

boisko sportowe we wsi Strojec. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 13.   

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Praszce przy ul. 

Styczniowej.  

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

         Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych /14 za/ i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 217/XXIX/2017 w 

sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 

położonej w Praszce przy ul. Styczniowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

         Ad 14.   

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

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

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. 

         Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych /14 za/ i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 218/XXIX/2017 w 

sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć terapeuty pedagogicznego i doradcy 

zawodowego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad 15.   

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

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

przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie  Publicznego Gimnazjum im. Ojca Św. Jana Pawła II w 

Praszce. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. 

         Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych /14 za/ i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 219/XXIX/2017 w 

sprawie określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie  Publicznego Gimnazjum im. Ojca Św. 

Jana Pawła II w Praszce. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

         Ad 16.   

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących     

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

utworzenia wydzielonego rachunku dochodów. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. 

         Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych /14 za/ i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 220/XXIX/2017 



8 
 

zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu. 
 

Ad 17. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących     

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

utworzenia wydzielonego rachunku dochodów. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. 

         Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych /14 za/ i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 221/XXIX/2017 

zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu. 
 

Ad 18.   

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących     

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

wydzielonego rachunku dochodów. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. 

         Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych /14 za/ i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 222/XXIX/2017 w 

sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

 

         Ad 19.   

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących     

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli 

zawarcia porozumienia z Gminą Lipie w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki 

w czasie przewozu do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. 

         Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych /14 za/ i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 223/XXIX/2017 w 

sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Gminą Lipie 

w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu 

Placówek Specjalnych w Praszce. 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 przystąpienia do 

partnerstwa w projekcie pn.: "Urzędy dostępne  on-line" przewidzianym do realizacji w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. 

         Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

omawianej uchwały.  
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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 224/XXIX/2017 w 

sprawie     przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Urzędy dostępne  on-line" przewidzianym do 

realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi 

administracyjne. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad 21.  

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  poprosił przewodniczących     

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza Praszki. Skarga dotyczy zapewnienia lokalu socjalnego dla rodziny eksmitowanej i 

problem jest w tym, że gmina nie ma takiego lokalu. 

         Pan Józef Pilarski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej poinformował, że 

komisja bardzo dokładnie rozpatrzyła skargę. W projekcie uchwały, w uzasadnieniu  Burmistrz  nie 

do końca wyjaśnił sprawę. Dzisiaj przedstawił dokładniejsze wyjaśnienia dotyczące skargi i 

uzasadnienie odrzucenia skargi zostało rozszerzone. Strona skarżąca może zwrócić się do sądu i 

wówczas to uzasadnienie jest istotne. 

Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie skargi tj. uznały skargę za 

bezzasadną. 

         Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych /14 za/ i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 225/XXIX/2017 w 

sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Praszki. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad 22.   
      Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących     

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

porozumienia z Nadleśnictwem Wieluń dotyczącego współfinansowania remontu drogi w 

miejscowości Strojec gmina Praszka. 

Komisja Budżetowo-Finansowa nie zajęła stanowiska, pozostałe Komisje Stałe Rady zaopiniowały 

projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. 

         Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych /14 za/ i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 226/XXIX/2017 w 

sprawie zawarcia porozumienia z Nadleśnictwem Wieluń dotyczącego współfinansowania remontu 

drogi w miejscowości Strojec gmina Praszka. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad  23.   

      Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących     

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

finansowej Powiatowi Oleskiemu. 

Komisja Budżetowo-Finansowa nie zajęła stanowiska, pozostałe Komisje Stałe Rady zaopiniowały 

projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. 

         Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 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 227/XXIX/2017 w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad 24.   

       Pan Bogusław Łazik   - Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących Komisji Stałych Rady o 

opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących nowe 

miejsca pracy na terenie gminy Praszka.  

        Pan Arkadiusz Kościelny – Przewodniczący Komisji Gospodarczego Rozwoju Gminy poinformował, że 

komisja ma uwagi dotyczące okresu zwolnienia z podatku od nieruchomości. Okres zwolnienia powinien być 

odpowiednio krótszy w zależności od ilości zatrudnianych osób. 

         Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska również ma zastrzeżenia dotyczące lat zwolnienia z podatku. 

        Komisja Oświaty , Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej nie zajęła stanowiska. 

         Pan Józef Pilarski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej przedstawił propozycję zmian w 

projekcie uchwały: 

-  w § 2 ust.1. Okres zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku spełnienia warunków , o których 

mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały wynosi: 

   1) 3 lata dla podmiotów zatrudniających od 10 do 20 osób, 

   2) 4 lata dla podmiotów zatrudniających od 21 do 50 osób,  

            3) 5 lat dla podmiotów zatrudniających powyżej 50 osób. 

         - w § 2 ust.2 okres zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku spełnienia warunków , o 

których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały wynosi: 

   1) 3 lata dla podmiotów zatrudniających od 10 do 50 osób, 

   2) 5 lat dla podmiotów zatrudniających powyżej 50 osób. 

         - w § 4 wysokość zwolnienia, o którym mowa w  § 1 ust.1 i ust.2  niniejszej uchwały wynosi :  90% kwoty 

           należnego podatku dla nowych inwestorów i 60 %  kwoty należnego podatku dla istniejących 

           przedsiębiorców. 

              Pan Bogusław Łazik stwierdził, że są dwa wnioski o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały: 

Pierwszy dotyczy okresu zwolnienia tj: 

-  w § 2 ust.1. Okres zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku spełnienia warunków , o których 

mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały wynosi: 

   1) 3 lata dla podmiotów zatrudniających od 10 do 20 osób, 

   2) 4 lata dla podmiotów zatrudniających od 21 do 50 osób,  

            3) 5 lat dla podmiotów zatrudniających powyżej 50 osób. 

- w § 2 ust.2 okres zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku spełnienia warunków , o których 

mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały wynosi: 

   1) 3 lata dla podmiotów zatrudniających od 10 do 50 osób, 

   2) 5 lat dla podmiotów zatrudniających powyżej 50 osób. 

          i drugi wniosek dotyczący wysokości ulgi tj: 

           - w § 4 wysokość zwolnienia, o którym mowa w  § 1 ust.1 i ust.2  niniejszej uchwały wynosi :  90% kwoty 

           należnego podatku dla nowych inwestorów i 60 %  kwoty należnego podatku dla istniejących 

           przedsiębiorców. 

    Pan Bogusław Łazik poprosił o przegłosowanie pierwszego wniosku: Kto jest za zmianą okresów zwolnień 

w § 2 ust.1 i ust.2 zgodnie z propozycją Komisji Budżetowo-Finansowej? 

Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli proponowana zmianę. 

                 Pan Arkadiusz Kościelny zwrócił uwagę, że zawsze są wyższe ulgi dla nowych inwestorów, a firmy 

           istniejące mają mniejszą ulgę. Jest niesmak wśród przedsiębiorców, że są nierówno traktowani. 

                  Pan Henryk Łowejko uważa, że stawka ulgi powinna być jednakowa dla wszystkich przedsiębiorców  

           i proponuje wysokość ulgi  80 % dla wszystkich.  

        Pan Józef Pilarski stwierdził, że była taka myśl, by ustalić wysokość ulgi w § 4 na 90% dla nowych 

inwestorów i 60 % dla istniejących przedsiębiorców, bo tu chodzi o pozyskanie nowych inwestorów z 

zewnątrz i chodzi tu też o konkurencję między gminami. Chcąc pozyskać i wygrać tę konkurencję stąd 

propozycja 90% dla nowych inwestorów i 60% dla istniejących firm. 
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        Pan Bogusław Łazik stwierdził, że jeśli chodzi o wysokość ulgi są trzy propozycje: 90 % - projekt 

uchwały, 80 % dla wszystkich przedsiębiorców , 90% dla nowych inwestorów i 60% dla istniejących firm.  

       Pan Bogusław Łazik poprosił o przegłosowanie wniosku: Kto jest za różnicowaniem wysokości ulgi? 

Przeprowadzono głosowanie. 

      Za różnicowaniem wysokości ulgi było 5 radnych, natomiast za nieróżnicowaniem wysokości ulgi było 9 

radnych. Zatem ulga ma być jednakowa dla wszystkich przedsiębiorców. 

        Pan Bogusław Łazik poprosił o przegłosowanie propozycji zawartej w projekcie uchwały tj. Kto jest za 

wysokością ulgi 90%?  Wszyscy radni byli przeciwni ustaleniu ulgi w wysokości 90%. 

       Pan Bogusław Łazik poprosił o przegłosowanie drugiej propozycji tj. ulga w wysokości 80 % dla 

wszystkich przedsiębiorców.  Radni większością głosów / 12 za, 1 wstrzymał się od głosu, 1 przeciwny/ 

przyjęli propozycję ulgi w wysokości 80% należnej kwoty podatku. 

       Pan Bogusław Łazik poprosił o przegłosowanie całego projektu uchwały z wprowadzonymi zmianami. 

Zapytał : Kto jest za ustaleniem tekstu projektu uchwały z wprowadzonymi zmianami? 

Radni większością głosów/ 13 za, projektem uchwały, 1 wstrzymał się od głosu/ przyjęli projekt uchwały w 

sprawie preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka.  

       Pan Bogusław Łazik poinformował, że projekt uchwały zostanie teraz przesłany do Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów celem zaopiniowania, a po otrzymaniu opinii będziemy dalej procedować ten 

projekt uchwały. 

 

Ad 26.  

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poinformował, że punkt 25 porządku obrad  będzie 

realizowany w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce, to najpierw rozpatrzymy punkty 25 i 

27, a następnie przejdziemy do MGOKiS. Poprosił o zgłaszanie zapytań i wolnych wniosków. 

       Pan Łukasz Bilski zapytał, czy są możliwości transmisji obrad sesji. 

        Pan Krzysztof Spodzieja poinformował, że już wcześniej złożył taką propozycję i jest pozytywna opinia  

Radcy prawnego i Skarbnika. 

         Pan Krzysztof Spodzieja podziękował Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za wykonanie klatki schodowej 

w budynku szkoły w Kowalach. Cała inwestycja przebiegła bardzo sprawnie. 

        Pan Łukasz Bilski odniósł się do wizyty w Mutterstadt. Uważa, że współpraca z Mutterstadt powinna być 

częstsza , nie tylko okazjonalna.     

        Pan Bogusław Łazik zapytał Burmistrza, co ze stadionem? 

                 Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że wypowiedział umowę dzierżawy Klubowi Motor Praszka  

          i zawrze nową umowę. 

                 Pan Krzysztof Spodzieja poruszył sprawę przedszkola w Kowalach. Dzisiaj był tam i rodzice dzieci stali 

 na dworze, bo drzwi do szkoły były zamknięte. Uważa, że tak nie powinno być. 

       Pani Grażyna Sołtysiak zgłosiła potrzebę ustawienia większej ilości stojaków na rowery  na placu 

targowym. 

       Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że stojaki są ustawione z drugiej strony targowiska, bo z przodu 

przeszkadzają handlującym. Zaprosił wszystkich obecnych na powiatowe zawody strażackie w sobotę o godz. 

14
00   

na stadionie w Praszce.   

                Pan Jan Gędek poinformował, że delegacja ze Strojca reprezentowała Gminę Praszka na Dożynkach 

Wojewódzkich w Namysłowie. Korona ziarnkowa będzie reprezentowała woj. opolskie w Spale. 

                 

Ad 27.  Sprawy różne. 

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

następujące pisma: 

- z Parafii Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Praszce w sprawie dofinansowania 

remontu dachu na kościele. Przekazano komisjom stałym rady do wiadomości. 

-  od Prezesa OSP w Praszce o  dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego. Przekazano na następne 

posiedzenia komisji, 

- mieszkańców Praszki o zainstalowanie monitoringu na placu Grunwaldzkim w Praszce. Przekazano do 

wiadomości komisjom stałym. 

Oraz pisma Radnego Łukasza Bilskiego dotyczące; 

-  utworzenia Miejskiej Rady Seniorów  

- umożliwienia parkowania samochodów na placu targowym w dni wolne od handlu, 
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- zmiany ogrodzenia przy Urzędzie Miejskim w Praszce 

   Pan Bogusław Łazik poinformował Burmistrza, by sesje Rady odbywały się raz w miesiącu, by na jedną 

sesję nie przypadało tak wiele spraw do rozpatrzenia. Następna sesja będzie na początku października br. 

     Pan Bogusław Łazik poprosił wszystkich o przejście do MGOKiS na wręczenie nagród uczniom za 

najlepsze wyniki w nauce i sporcie w roku szkolnym 2016/2017. 

      

Ad 28. 

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

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

Praszce”. Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

 

Protokołowała 

                                                                                                                     Przewodniczący  

Anna Koziołek                                                                                             Rady Miejskiej 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                     Bogusław Łazik 

 

 

 

  


