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P R O T O K Ó Ł  Nr  III/2010 

 sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu  29 grudnia 2010 roku w godz. 1000 do 1300 

w  Muzeum w Praszce. 

 

                                                                     Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik  

                                                                     -Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

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

Nieobecny usprawiedliwiony Pan Zbigniew Pieniek. 

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

 

1.   Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 

2.   Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza Praszki 

3.   Pan Krzysztof Pietrzyński –  Sekretarz 

4.   Pani Małgorzata Zawis - Skarbnik 

5.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 

6.   Pan Henryk Krześniak – Radny Powiatu Oleskiego 

6.   Sołtysi -  11 osób/ lista obecności w załączeniu/ 

7.   Redaktor  - Kulisy powiatu 

 

Proponowany porządek obrad: 
   
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.    Ustalenie porządku obrad. 

3.    Przyjęcie protokołu z  II/2010 sesji . 

4.     Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5.     Informacja Burmistrza Praszki . 

6.     Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok. 

  7.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na  2011 rok. 

1/  Odczytanie projektu uchwały budżetowej. 
2/  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. 
3/  Odczytanie opinii poszczególnych Komisji stałych i łącznego stanowiska Komisji budżetowej. 
4/  Przedstawienie stanowiska Burmistrza Praszki do stanowiska  Komisji budżetowej. 
5/  Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 
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6/  Głosowanie projektu uchwały budżetowej. 
 

 8.    Zapytania i wolne wnioski 

 9.   Sprawy różne. 

10.   Zakończenie obrad. 

 
Na posiedzenia komisji stałych Radni otrzymali dodatkowe proponowane zmiany  i uzupełnienie 

porządku obrad: 

 
Po punkcie 6 wprowadza się następujące zmiany: 

 
7.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej . 

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na  2011 rok. 

1/  Odczytanie projektu uchwały budżetowej. 
2/  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. 
3/   Odczytanie opinii poszczególnych Komisji stałych i łącznego stanowiska Komisji  
      budżetowej. 
4/   Przedstawienie stanowiska Burmistrza Praszki do stanowiska  Komisji  budżetowej. 
5/   Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 
6/   Głosowanie projektu uchwały budżetowej. 
 

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr 353/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Praszce  
     z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

    od nieruchomości. 

10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do 

       wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej  

    w Praszce. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu  

    Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych  warunków funkcjonowania zespołu 

    interdyscyplinarnego. 

    Następne punkty porządku obrad  pozostają i otrzymują kolejne numery. 
                            

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:  

                    

Ad .1 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych 

radnych na III/2010 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 14 radnych zatem obrady są 

prawomocne. 

            Powitał  również gości zaproszonych, sołtysów, pracowników Urzędu Miejskiego oraz 

przedstawicieli mediów lokalnych. 
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Ad 2   

           Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad, który 

otrzymali wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o sesji. Stwierdził, że w trakcie 

posiedzeń komisji stałych Radni otrzymali uzupełnienie i zmiany proponowanego porządku obrad z 

uwagi na to, że doszły dodatkowe sprawy do rozpatrzenia na tej sesji. Przedstawił proponowane 

zmiany i uzupełnienie porządku obrad i poprosił Burmistrza o wyjaśnienie  tych zmian. 

             Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki omówił proponowane zmiany do porządku 

obrad. Wyjaśnił, że zmiany dotyczą: punktu 7 i następnych tj. w punkcie 7 powinniśmy rozpatrzyć 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia prognozy finansowej, a w  punkcie 8 projekt  uchwały w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok. Następnie proponuje rozpatrzyć 

dodatkowo wniesione pod obrady projekty uchwał , które Radni otrzymali na posiedzenia komisji 

stałych jako uzupełnienie porządku obrad : 

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr 353/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Praszce  
    z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do 

      wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej  

   w Praszce. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu  

   Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych  warunków funkcjonowania zespołu 

   interdyscyplinarnego. 

        Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wniósł ponadto pod  obrady Rady dwie nowe 

sprawy, które proponuje  rozpatrzyć w punktach: 

9.  Podjęcie decyzji w sprawie wprowadzenia  do zakresu działania Komisji Budżetowo-Finansowej 

spraw związanych z restrukturyzacją finansów gminnych zgodnie z ustawą o finansach publicznych 

lub powołanie Komisji doraźnej w tym zakresie.  

14.  Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej spółce 

Energia Praszka z siedzibą w Praszce. 

Tu wyjaśnił, że zmiana uchwały dotyczy przedłużenia terminu spłaty pożyczki do 31.03.2011 r.    

    Pan Bogusław Łazik zapytał Radnych czy  wyrażają zgodę na wprowadzenie zaproponowanych 

zmian do porządku obrad. 

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie proponowanych zmian do porządku obrad.  

            Przewodniczący obrad zapytał, czy Radni mają inne uwagi do proponowanego porządku 

obrad. Więcej uwag nie zgłoszono. 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przegłosowanie  porządku 

obrad  z wprowadzonymi  zmianami. 
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Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie przyjęli porządek obrad z wprowadzonymi zmianami. 

 
Porządek obrad: 
 
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.    Ustalenie porządku obrad. 

3.    Przyjęcie protokołu z  II/2010 sesji . 

4.     Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5.     Informacja Burmistrza Praszki . 

6.     Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok. 

7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej . 

  8.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na  2011 rok. 

 1/  Odczytanie projektu uchwały budżetowej. 
 2/  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. 
 3/  Odczytanie opinii poszczególnych Komisji stałych i łącznego stanowiska Komisji budżetowej. 
 4/   Przedstawienie stanowiska Burmistrza Praszki do stanowiska  Komisji  budżetowej. 
 5/   Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 
 6/   Głosowanie projektu uchwały budżetowej.  
 

9.   Podjęcie decyzji w sprawie wprowadzenia  do zakresu działania Komisji Budżetowo- 
      Finansowej spraw związanych z restrukturyzacją finansów gminnych zgodnie z ustawą  

      o finansach publicznych lub powołanie Komisji doraźnej w tym zakresie.  

 10.   Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr 353/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Praszce  
      z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

      od nieruchomości. 

11.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych  

         do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

12.    Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej  

      w Praszce. 

13.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu  

      Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych  warunków funkcjonowania zespołu 

        interdyscyplinarnego. 

14.   Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej spółce 

        Energia Praszka z siedzibą w Praszce. 

15.   Zapytania i wolne wnioski 

16.   Sprawy różne. 

17.   Zakończenie obrad. 
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Ad.  3 

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

Rady Miejskiej w Praszce Nr II/2010 z dnia  10 grudnia 2010 roku wyłożony  był do wglądu w 

biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszym posiedzeniem.  Poprosił o zgłaszanie uwag do 

protokołu. 

Nie wniesiono do protokołu żadnych uwag. Przeprowadzono głosowanie.  

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokół sesji Rady Miejskiej w 

Praszce Nr II/2010 z dnia  10 grudnia 2010 roku został jednogłośnie przyjęty 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 

- Pan Arkadiusz Kościelny 

- Pan Sławomir Trawiński  

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 Józef Pilarski - Przewodniczący 

- Pan Arkadiusz Kościelny 

         - Pan Sławomir Trawiński  

 

Ad 5. 

           Przewodniczący obrad  poprosił Burmistrza Praszki o przedstawienie informacji z działalności 

za okres między sesjami Rady Miejskiej .  

          Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację  ustną za okres od 11 

grudnia 2010 r. do 29 grudnia 2010 r. Poinformował, że najważniejszymi sprawami w tym okresie  

były prace nad budżetem na 2011 rok  wspólnie  z Komisjami Rady. Poinformował również, że 

odbyło się wiele spotkań przedświątecznych, w których uczestniczył z Panią Danutą Janikowską - 

Zastępcą Burmistrza. Byli też obecni na tych spotkaniach niektórzy Radni.  Dzisiaj finalizuje 

podpisanie umowy na ponad 4 mln zł, docelowo to będzie 6 mln zł z Urzędem Marszałkowskim na 

budowę drogi Ożarowskiej w Kowalach. Odbył się też przetarg na budowę kanalizacji w Ganie – 

Rozterku . Wygrała przetarg Firma POLAN  w Praszce i zaczniemy robić tę inwestycje od Rozterku. 
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        Pan Józef Pilarski zapytał Burmistrza, czy zna materiały dotyczące planu naprawczego Energii 

Praszka. 

        Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że zna te materiały. Spotkał się z Panem Piotrem 

Buszką i rozmawiał też z dwoma firmami zainteresowanymi kupnem części majątku spółki Energia 

Praszka tj z Firmą EWE  i  Nysagaz. Około 10 stycznia 2011 r. odbędzie się spotkanie w tej sprawie. 

Nysagaz miała  już wstępne uzgodnienia w sprawie zakupu kotłowni za kwotę 4,5 mln zł. Burmistrz 

poinformował, że będzie stał na stanowisku, by odkupić udziały Pana Buszki za 2,5 mln zł, ale to 

określi sąd, a pozostałe 2 mln zł przeznaczyć na dokapitalizowanie spółki Energia Praszka i 

uregulowanie  zaległych zobowiązań . Nie wie czy Nysagaz zgodzi się na taką kwotę, ale taki jest 

plan. Firma EWE będzie robić gazociąg do Wielunia , wznowiła rozmowy z Firmą K&K i jest 

zainteresowana Spółką Energia Praszka. Będzie proponował, że jeśli Nysa Gaz nie będzie chciała 

wejść w ten temat to będą rozmowy  z EWE  w sprawie gazu i gaz na pewno będzie tańszy niż od 

K&K . 

         Pan Jan Jarząb zapytał o parking przy hali sportowej, czy będzie realizowany i co z 

Programem Odnowy Wsi, czy będą środki na jego realizację. 

        Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że już po raz drugi składał wyjaśnienia i poprawki do 

projektu w Urzędzie Marszałkowskim i sprawa jest jeszcze nie rozstrzygnięta. Jeśli chodzi o 

Program Odnowa Wsi to procedura pozyskania pieniędzy  trwa ok. 8 m-cy.     

         Przewodniczący obrad zapytał, czy są jeszcze uwagi i pytania do przedstawionej przez 

Burmistrza informacji. 

Radni nie zgłosili więcej pytań do Burmistrza. 

 

Ad 6.     

           Przewodniczący obrad poinformował, że zmiany do budżetu na 2010 rok dokonywane były 

do ostatniej chwili  i dlatego projekt uchwały w  sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok 

został przedstawiony na dzisiejszej sesji. Poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienie zmian w budżecie 

tegorocznym. 

          Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik wyjaśniła, że zmiany dotyczą  spraw oświaty i pomocy 

społecznej. W dziale oświaty są  dokonane zmiany prostujące z uwagi na środki unijne, a w dziale 

pomoc społeczna jest zwiększenie środków  z uwagi na otrzymaną dotację  w kwocie 4.200 zł na 

zasiłek powodziowy. 

        Pan Bogusław Łazik zapytał czy Radni mają pytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Radni nie mieli pytań. 

        Pan Józef Pilarski –– Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  odczytał projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 9/III/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. Uchwała 
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stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 7.    

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych 

Rady o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej . 

Opinie komisji: 

- Komisja Budżetowo-Finansowa nie zajęła stanowiska 

- Komisja Rewizyjna – zaakceptowała projekt uchwały 

- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska -  jednogłośnie zaakceptowała projekt uchwały 

- Komisja Gospodarczego Rozwoju Gminy – nie zajęła stanowiska z uwagi na proponowane zmiany 

w prognozie dotyczące roku 2014 

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

        Pan Bogusław Łazik poprosił Skarbnika o wyjaśnienie tej zmiany. 

        Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik wyjaśniła, że są wprowadzone  zmiany w załączniku nr 1 i 

1a zgodnie ze stanowiskiem RIO/ Uchwała Nr 611/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt opinii o przedłożonym projekcie 

uchwały o wieloletniej prognozie finansowej w załączeniu do protokołu/ . W załączniku nr 1 nie 

spełniony został  w 2014 roku przepis art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych. W wierszu 16 

było „nie”, po dokonaniu zmian w latach 2011, 2012, 2013, 2014 , tj. dołożono 1.000.000,00 zł i 

wychodzi „tak”. W załączniku nr 1a zgodnie z uwagami RIO dołączono jeden wiersz dotyczący  

długu, kwotę długu do 2014 roku przedłużono do 2017 roku . Skorygowano te sprawy w 

załącznikach do projektu uchwały. 

        Pan Józef Pilarski –– Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  odczytał projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej . 

 Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 10/III/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej . 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

  Ad 8.    

             Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poinformował, że podjęcie uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Praszka na  2011 rok następuje według następującej procedury: 

 1/  Odczytanie projektu uchwały budżetowej. 
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 2/  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. 
 3/   Odczytanie opinii poszczególnych Komisji stałych i łącznego stanowiska Komisji  
      budżetowej. 
 4/   Przedstawienie stanowiska Burmistrza Praszki do stanowiska  Komisji  budżetowej. 
 5/   Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 
 6/   Głosowanie projektu uchwały budżetowej. 
 

             1/  Pan Józef Pilarski –– Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  odczytał projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na  2011 rok. 

              2/   Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwałę Nr 609/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt opinii o przedłożonym projekcie uchwały o przedłożonym projekcie 

uchwały budżetowej gminy na 2011 rok / Uchwała w załączeniu do protokołu/ oraz Uchwałę Nr 

610/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt opinii o 

możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej /Uchwała w 

załączeniu do protokołu/. 

          Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik  wyjaśniła, że odnośnie rezerwy budżetowej musi być 

zabezpieczona kwota 121.000,00 zł, dlatego pomniejszono wydatki o 21.000 zł na prace 

interwencyjne. 

         Pan Bogusław Łazik uważa, że te środki w ciągu roku  powinny wrócić do tego działu, bo 

jest istotne kontynuowanie tych prac.      

        3/  Komisje Stałe Rady przedstawiły opinie i wnioski  dotyczące projektu budżetu na 2011 

rok. 

- Komisja Gospodarczego Rozwoju Gminy jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt budżetu 

Gminy Praszka na 2011 r., przy czym wnioskuje, by przeznaczyć z działu 600  kwotę 30.000 zł 

na kluby sportowe. Zgłasza również potrzebę utwardzenia parkingu przy  pływalni krytej w 

ramach środków z działu drogownictwo oraz sfinansowanie 2 tablic  informujących o 

partnerstwie z miastem Mutterstadt. 

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej akceptuje projekt uchwały 

budżetowej na 2011 rok ale proponuje następujące zmiany w dziale  700  środki na przebudowę 

strychu na mieszkania socjalne zmniejszyć o kwotę 10.000 zł  i przeznaczyć na 2 wiaty 

przystankowe, w dziale 600  środki na parking przy hali sportowej zmniejszyć o kwotę 30.000 zł 

i przeznaczyć na kluby sportowe. 

-  Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska  przyjęła jednogłośnie projekt budżetu na 2011 rok 

wnioskując jednocześnie wprowadzenie następujących zmian / przyjętych jednogłośnie/: 

Zmniejszenia: 
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- w dziale 700 rozdz.70004 - środki na przebudowę strychu na mieszkania socjalne zmniejszyć o 

kwotę 10.000 zł, 

- w dziale 900  rozdz.90003 –  oczyszczanie miast i wsi zmniejszyć o kwotę 20.000 zł 

                        rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszyć o 10.000 zł 

- w dziale 750 rozdz. 75023 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejszyć o 30.000 zł 

- w dziale 758 rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe zmniejszyć o kwotę 20 .000 zł. 

Zwiększenia: 

- w dziale 926 rozdz.92605- dotacje celowe z budżetu na finansowanie  lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  zwiększyć o kwotę 30.000 zł. 

- w dziale 600 rozdz. 60016- drogi publiczne gminne zwiększyć dodatkowo o kwotę 50.000 zł na 

remonty dróg finansowane z funduszy sołeckich  na 2011 rok w proporcjonalnych kwotach 

- przeznaczyć kwotę 10.000 zl na zakup 2 wiat przystankowych /  w Wierzbiu i  w Kiku /. 

 Razem zwiększenia i zmniejszenia wynoszą 90.000 zł. 

- Komisja Rewizyjna  akceptuje projekt budżetu  na 2011 rok i jednocześnie widzi potrzebę 

wykonania następujących zadań. Proponuje , by wygospodarować budżecie na 2011 rok 

środków na zakup 2 wiat przystankowych  w dziale – remonty dróg gminnych oraz wykonanie 

dokumentacji remontu basenu. 

      Przewodniczący obrad poinformował, że budżet na przyszły rok uchwalany jest według nowej 

procedury tj, że wnioski wszystkich komisji przeanalizuje Komisja Budżetowo-Finansowa .  

- Komisja Budżetowo-Finansowa wypracowała następujące wspólne stanowisko z 

przewodniczącymi pozostałych komisji stałych : 

- zmniejszenie środków w dziale 900 rozdz. 90001 § 4300- dopłata do ścieków o kwotę 30.000 

zł i przeznaczenie jej na dotacje do klubów sportowych. 

- wykorzystać środki w dziale 600  rozdz.60016 § 4270 – remonty dróg na wykonanie 

utwardzenia parkingu przy pływalni krytej i  zakup 2 wiat przystankowych , przesunięcie kwoty 

20.000 zł między rozdziałami. 

      - w dziale 750 rozdz. 75075 wygospodarować na wykonanie tablic informacyjnych o 

partnerskim mieście Mutterstadt przy wjazdach do Praszki . 

       Komisja Budżetowo-Finansowa  po konsultacji z Burmistrzem i Skarbnikiem nie  widzi 

możliwości  uwzględnienia wniosków komisji Rolnictwa dot. zmniejszenia środków na 

oczyszczanie miasta oraz w dziale 750  na zakup materiałów . Z analizy wydatków w tych działach 

w latach poprzednich wynika,  że są to minimalne i konieczne kwoty na realizację tych zadań. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że w zasadzie jest wspólny 

wniosek wszystkich  komisji dotyczący zwiększenia środków na kluby sportowe, a  pozostałe 
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wnioski są  w miarę możliwe do zrealizowania. Komisje wiedząc jakie są problemy z budżetem 

przyszłorocznym nie wnosiły zbytnio nowych spraw. 

     4/   Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odniósł się do przedstawionych wniosków. 

Stwierdził, że biorąc pod uwagę to, że celem Komisji było utrzymanie dotacji do klubów 

sportowych na poziomie ubiegłego roku proponuje autopoprawkę w projekcie budżetu  na 2011 rok 

tj. zwiększenie dotacji do klubów sportowych o 30.000 zł i zmniejszenie tym samym środków z 

dopłaty do ścieków. To będzie najmniej bolesne, bo te środki będą potrzebne dopiero w grudniu. Co 

do wniosku o zakup wiat to po okresie zimowym przeanalizujemy wydatki i wtedy zrobimy te wiaty. 

To nie wymaga zmian w budżecie, tylko trzeba będzie przypilnować realizacji. Sprawa parkingu 

przy pływalni krytej też wymaga realizacji.  Zobowiązaliśmy się Firmie Neapco nie blokować  

parkingu, dlatego jest potrzeba wykonania  ok. 30 miejsc parkingowych na potrzeby basenu i 

rehabilitacji . Poprosił Neapco o wykonanie oznakowania poziomego wyjazdu na  ul. Kaliską.  

Kolejna sprawa- remont niecki basenu też wymaga załatwienia. Poprosił Pana Jarosława Knagę- 

Zastępcę dyrektora MGOKiS  by zorientował się wśród firm  w sprawie opracowania warunków 

technicznych tego remontu i w tym roku zrobić dokumentację a w roku przyszłym lub za 2 lata 

zrobić ten remont, a na razie robić tylko bieżące remonty. 

  5/  Pan Bogusław Łazik stwierdził, że jest wniesiona jedna autopoprawka przez Burmistrza 

dotycząca wniosku wspólnego zgłoszonego przez Komisję  Budżetowo-Finansową i tego wniosku 

nie głosujemy. 

         Pan Kordian Poniatowski odniósł się do sprawy boisk sportowych ORLIK . Zapytał 

Burmistrza o termin składania wniosków . 

         Burmistrz odpowiedział, że ten program będzie funkcjonował do końca 2012 roku i w 2011 

roku będzie nabór wniosków. 

          Pan Bogusław Łazik  zapytał, czy boisko ORLIK  jest możliwe do realizacji, czy może zrobić 

jedno boisko wielofunkcyjne. 

         Pan Marek Śliwka stwierdził, że niektóre gminy mogą uzyskać nawet 80 % dotacji na 

wykonanie tego boiska i należy się zastanowić, czy nie skorzystać z tego programu. 

        Pan Jarosław Tkaczyński - Burmistrz odpowiedział, że jest to niemożliwe przy tym budżecie.  

        Pan Bogusław Łazik  potwierdził, że będzie ciężko  znaleźć w tym budżecie 350.000 zł, bo tyle 

byłoby  potrzebne na ten cel. 

        Pan Henryk  Żyta  poruszył sprawę funduszu sołeckiego. Stwierdził, że ten fundusz powinien 

być wykorzystany na sprawy kultury, sportu i oświaty na wsiach, a nie na remonty dróg jak jest to 

robione i teraz jeszcze ze środków na drogi  proponuje się zabrać 20.000 zł na parking przy basenie. 

Uważa, że tak nie powinno być. 
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        Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że jest to słuszny wniosek, ale ograniczone środki na 

remonty dróg nie pozwalają nam realizować wszystkich potrzeb w zakresie drogownictwa i stąd 

wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na remonty dróg. 

        Pan Grzegorz Kowalczyk ma zastrzeżenia do budżetu, gdyż była propozycja by co roku robić 2 

ulice , a są robione tylko w okręgu wyborczym nr 3 . Róbmy po jednej drodze ale  również w innych 

okręgach wyborczych. 

        Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że nie postrzega tego w ten sposób. Zaplanowaliśmy 

budowę 2 dróg przy ul. Mickiewicza , bo tak było wcześniej uzgodnione i nie można tego 

realizować przez 10 lat, ale jeśli będzie wola Rady, to możemy robić inne ulice. 

         Pan Kordian Poniatowski stwierdził, że jeśli chodzi o ul. Mickiewicza to ludzie tam chodzą po 

błocie od wielu lat i trzeba te drogi w końcu zrobić. 

        Pan Bogusław Łazik  sprostował wypowiedź Pana Kowalczyka, że te drogi należą  do dwóch 

okręgów wyborczych nr 2 i nr 3. 

        Pan Arkadiusz Kościelny odniósł się do sprawy dróg. Stwierdził, że oprócz dróg miejskich są 

też drogi wiejskie, które wymagają szybkiej naprawy, bo ich stan jest dużo gorszy niż dróg w 

mieście. 

        Pan Bogusław Łazik zapytał, czy są pytania i uwagi do przedstawionego przez Burmistrza 

stanowiska odnośnie wniosków komisji dotyczących budżetu na 2011 rok. 

Pytań i uwag nie było. 

      6/   Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że do projektu uchwały budżetowej 

na 2011 rok zostały wprowadzone zmiany wynikające z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu oraz Burmistrz wniósł autopoprawkę dotyczącą wniosku o zwiększenie środków na kluby 

sportowe w kwocie 30.000 zł.   nie ma więc potrzeby głosowania wniosków. Poddał pod głosowanie  

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 11/III/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok. . 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Ad  9.     

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

się ustawa o finansach publicznych i zgodnie z nowymi przepisami wydatki bieżące nie mogą 

przekroczyć dochodów bieżących. Stąd propozycja Burmistrza by rozszerzyć kompetencje Komisji 

Budżetowo-Finansowej lub powołać Komisję Doraźną do spraw związanych z restrukturyzacją 
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finansów gminnych  

          Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki  wyjaśnił, że do chwili wprowadzenia nowej  

ustawy były dwa  ograniczenia wydatków budżetowych, że nie można się  zadłużyć do 60% 

wykonanych dochodów i na spłaty kredytów nie można było przeznaczyć więcej niż 15% 

planowanych dochodów  i do tej pory regulowaliśmy wydatkami tak, by nie przekroczyć tych 

ograniczeń ustawowych. 

Od 2011 roku obowiązuje warunek, że wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących 

z uwzględnieniem kredytów i wskaźników , by Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała uwag, 

gdyż w innym przypadku nakaże skorygowanie wskaźników. Stąd Pani Skarbnik podniosła dochody 

o 1 mln zł, a to oznacza, że musimy te dochody uzyskać. Po drugiej stronie są wydatki, których już 

nie można bardziej ściskać tylko musimy szukać innych  rozwiązań. Największe rezerwy są w 

oświacie, ale też i w innych instytucjach gminnych lub poprzez podniesienie podatków. Oczekuje od 

Rady, by dała wytyczne Burmistrzowi. Komisja Budżetowo-Finansowa  ma największe kompetencje 

i przy ścisłej współpracy z Burmistrzem, Skarbnikiem, Radcą prawnym mogłaby wypracować 

kierunki działania jak poprawić wskaźniki  w budżecie. Można podnieść podatki , przeprowadzić 

restrukturyzację oświaty w gminie . Wtedy my wyliczymy jakie będą oszczędności z 

proponowanych działań. Do tej pory pokrywaliśmy wydatki deficytem, a teraz RIO nie przyjmie 

budżetu  jeśli nic nie zrobimy i wejdzie komisarz. Musimy podjąć kroki i do 2014 r. 

zrestrukturyzować finanse gminy. Dlatego proponuje powołać komisję doraźną do tego celu. 

        Pan Bogusław Łazik stwierdził, że ta informacja przejawiała się na posiedzeniach komisji 

stałych.  Zapytał Radcę prawnego, czy można rozszerzyć kompetencje Komisji Budżetowo-

Finansowej  , jak to się ma do Statutu Gminy. 

       Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny wyjaśniła, że to Rada ustala zadania komisji i może 

być taki punkt w planie pracy Komisji Budżetowo-Finansowej. Jeśli dzisiaj zapadnie decyzja, że 

Komisja Budżetowo-Finansowa zajmie się tematem restrukturyzacji finansów gminy to Komisja ta 

powinna ująć ten temat w planie działania. 

          Pan Bogusław Łazik stwierdził, że na początku roku komisje przedstawiają Radzie do 

zatwierdzenia plany działania. Komisja Budżetowo-Finansowa jest złożona z przewodniczących 

komisji stałych  i może inni radni nie byliby zadowoleni, by tylko ta grupa osób  zajmowała się tym 

tematem. Proponuje wariant, by powołać komisję doraźną lub rozszerzyć skład komisji budżetowej.  

Może też być trzeci wariant, że nie akceptujemy powołania komisji  doraźnej, ale temat jest bardzo 

trudny  i od tego tematu nie uciekniemy, bo może  wejść  nadzór komisaryczny. Poprosił o 

wypowiedzi Radnych w tej sprawie. 
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         Pa Andrzej Rychter uważa, że powinien być  zastosowany III wariant tj. nie powoływać 

komisji doraźnej i niech każda komisja zajmie się tym tematem  i każdy radny pojedynczo. Nie 

należy zrzucać tego na komisję budżetową. Każdy Radny powinien się tymi sprawami zajmować. 

Burmistrz powinien przedstawić kierunki działania i wtedy będą  rozpatrywane przez 

poszczególnych radnych i  przez komisje stałe. 

          Pan Bogusław Łazik stwierdził, że nawet gdyby komisje wypracowały wnioski to i tak Rada 

na sesji będzie  rozpatrywać te sprawy, tak że wnioski komisji nie są ostateczne. Czyli jest 

propozycja, by Burmistrz przedstawił projekt restrukturyzacji finansów gminy na posiedzenia 

komisji stałych. 

         Pan Andrzej Rychter stwierdził, że komisje stałe i tak nie wypracują konkretnych propozycji 

bez  angażowania burmistrza, zastępcy i skarbnika. 

        Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że  nie unika odpowiedzialności, ale to Rada powinna 

wytyczać kierunki działania . Rada powinna wskazać , czy restrukturyzować np. jednostki gminne , 

a Burmistrz jest od realizacji i  pokazania skutków tych działań . Sam też będzie miał swoje 

propozycje.  Chodzi o to by radni zdecydowali , czy robić reformę oświaty, bo już dwa razy 

uczestniczył w  rozpatrywaniu tej reformy i na komisjach była większość za przeprowadzeniem 

reformy, a na sesji radni głosowali inaczej.  Taka jest rola Rady, że trzeba czasem podejmować 

trudne decyzje. 

        Pan Grzegorz Kowalczyk zapytał, czy decyzja o powołaniu komisji doraźnej ma zapaść na 

dzisiejszej sesji, bo jeśli nie to proponuje by omówić tę sprawę na posiedzeniach komisji i na sesji w 

styczniu podjąć tą decyzję. 

        Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że nie mamy czasu, bo w lutym musiałyby zapaść decyzje 

dotyczące restrukturyzacji jednostek oświatowych. Wyjaśnił, że w tym roku budżetowym i tak 

zostanie złamana dyscyplina budżetowa, ale w dalszych latach już tego nie można zrobić. 

Powinniśmy wprowadzić program naprawczy finansów gminnych by wskaźniki były prawidłowe. 

Jeśli chodzi o oświatę to decyzje muszą zapaść do końca stycznia, by w lutym je wdrażać.  

        Pan Sławomir Trawiński uważa, że jeśli ma być powołana komisja doraźna to powinni być w 

niej przedstawiciele wszystkich komisji, nie tylko sama komisja budżetowa. 

       Pan Marek Śliwka zaproponował, by w skład komisji oprócz radnych powołać również 

burmistrza i skarbnika .     

        Pan Andrzej Rychter uważa, że ciężar tej pracy powinien spoczywać na wszystkich radnych, 

nie na jednej komisji.     

          Pani Wiesława Borowiec wyjaśniła, że Rada wyznacza ze swojego grona osoby do pracy w 

takiej komisji a Burmistrz wyznacza osoby do przygotowywania materiałów i informacji. Jeśli w 
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komisji miałaby być cała Rada to jest normalna sesja Rady, a nie posiedzenie komisji. Takie komisje  

mogą być powoływane zgodnie z przepisami. 

      Pan Jarosław Tkaczyński  wyjaśnił, że dając propozycję powołania komisji miał na myśli 

wypracowanie przez tę komisję kierunków działania  i przedstawienie całej Radzie. Członkowie 

takiej komisji mają  diety za prace w komisji. 

      Pan Sławomir Trawiński  zwrócił uwagę , by nie było tak, że komisja wypracuje wnioski a Rada 

je później odrzuci. 

     Pan Janusz Dolik stwierdził, że komisja doraźna byłaby lepsza niż sama komisja budżetowa, bo 

zamyka drogę innym radnym do działania. Proponuje by Radni  którzy będą chcieli  brać udział w 

pracach komisji doraźnej  weszli w jej skład albo dokooptować inne osoby do komisji budżetowej. 

    Pan Józef Pilarski poparł wypowiedź Pana Dolika. Zapytał według jakiego klucza ,politycznego 

czy merytorycznego  dobierać osoby do pracy w komisji doraźnej, bo i tak każdy radny musi się 

wypowiedzieć w tym temacie. 

        Pan Bogusław Łazik stwierdził, że na posiedzeniu komisji  budżetowej nie było mowy o tym, 

że zajmie się tematem restrukturyzacji finansów gminnych.  Widzi, że dzisiaj nie ma woli Radnych 

by powołać komisję doraźną, bo chcą przedyskutować ten temat. Można to zrobić albo dzisiaj albo 

odłożyć na następną sesję Rady.  

       Pan Janusz Dolik zasugerował, by do 10 stycznia komisje się spotkały i wybrały przedstawicieli 

do komisji doraźnej , tak by na koniec stycznia  komisja ta przedstawiła  ramy działania. 

         Pan Bogusław Łazik zaproponował by przegłosować, czy powołać komisję doraźną, czy ma 

się tematem restrukturyzacji finansów gminy zająć komisja budżetowa. Zapytał kto jest za 

powołaniem komisji doraźnej do opracowania kierunków restrukturyzacji finansów gminnych. 

Radni jednogłośnie zagłosowali za powołaniem Komisji Doraźnej. 

        Pan Bogusław Łazik zapytał, czy dzisiaj powinniśmy powołać komisję doraźną. 

        Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że powołanie komisji doraźnej dzisiaj  nie wiąże się z 

podejmowaniem decyzji. Komisja miałaby czas do końca stycznia na wypracowanie programu 

działań restrukturyzacyjnych. 

       Przewodniczący obrad zarządził przerwę w obradach , by Radni zastanowili się nad swoim 

udziałem w komisji. 

        

Przerwa – 15 minut. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący  Rady Miejskiej udzielił głosu Burmistrzowi Praszki, 

ponieważ musi  już wyjechać do Opola. 
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         Pan Jarosław  Tkaczyński złożył wszystkim  życzenia noworoczne. Życzył sukcesów w pracy i 

w życiu osobistym. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad powrócił do tematu komisji doraźnej. Decyzja 

jest, by powstała komisja, ale nikt się nie zadeklarował do jej składu i na razie temat zamykamy. 

Proponuje spotkanie wszystkich Radnych w I dekadzie styczna 2011 r. i omówienie tego tematu. 

        Pan Janusz Dolik zaproponował, by już ustalić termin spotkania. 

 Ustalono spotkanie na 10 stycznia 2011 r. o godz. 1500 w Urzędzie Miejskim w sali narad. 

 
Ad 10.     
            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych 

Rady o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr 353/XLIII/2010 

Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości.  

Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.        

           Pan Józef Pilarski –– Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  odczytał projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 353/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 

października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 12/III/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr 353/XLIII/2010 Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

  Ad 11.     

             Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych 

Rady o przedstawienie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i 

leśnego. Wyjaśnił, że  zmiana dotyczy załączników do uchwały nr 1a i nr 2 tj. formularzy i jest to 

drobna zmiana  w  zapisie jednego z punktów .  

Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.        

           Pan Józef Pilarski –– Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  odczytał projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i 

poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 13/III/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów 

formularzy niezbędnych  do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 12.                

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych 

Rady o przedstawienie opinii do projektu uchwały  w sprawie  ustalenia składu osobowego Komisji 

Stałych Rady Miejskiej  w Praszce.  

Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.        

           Pan Józef Pilarski –– Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  odczytał projekt 

uchwały  w sprawie  ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 14/III/2010  w sprawie  ustalenia składu osobowego Komisji Stałych 

Rady Miejskiej  w Praszce. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 13.     

              Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych 

Rady o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych  warunków 

funkcjonowania zespołu  interdyscyplinarnego. Projekt uchwały dotyczy zadań ośrodka pomocy 

społecznej . 

Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.        

          Pan Józef Pilarski –– Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  odczytał projekt uchwały  

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu  Interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowych  warunków funkcjonowania zespołu     interdyscyplinarnego. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 15/III/2010  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych  warunków funkcjonowania zespołu 

interdyscyplinarnego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 14.  

                Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały 

zmieniającej  uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej spółce Energia Praszka z 

siedzibą w Praszce został przedstawiony na dzisiejszą sesję. Wyjaśnił, że w uchwale zmienia się 

termin spłaty pożyczki przez Energię Praszka tj. przedłużony jest termin spłaty do 31.03.2011 r. 

Spółka ma problemy finansowe i by nie naruszyć dyscypliny finansowej musimy podjąć tą uchwałę. 

Dodał, że Pan Franciszek Ratajski przysłał dokument odnośnie sytuacji finansowej w spółce Energia 

Praszka, który otrzymali Radni na dzisiejszej sesji. 

           Pan Józef Pilarski –– Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  odczytał projekt 

uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej spółce Energia 

Praszka z siedzibą w Praszce. 



 17

Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 16/III/2010  w sprawie zmieniającej  uchwałę w sprawie udzielenia 

pożyczki długoterminowej spółce Energia Praszka z siedzibą w Praszce. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu. 

 
Ad  15.    
            Pan Bogusław Łazik zapytał  Burmistrza, czy mamy szanse ubiegać się o dofinansowanie 

budowy boiska  w ramach programu Orlik. 

            Odpowiedzi udzieliła Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza Praszki . 

Poinformowała , że na 2011 rok jest ogłoszona IV edycja.  Poinformowała o terminach naboru 

wniosków i o warunkach do spełnienia, by się ubiegać o dofinansowanie. Termin składania 

wniosków na 2011 r. był do 30.11.2010 r. i uzupełniający do 31.03.2011 rok.  Zadania muszą być 

wykonane w 2011 roku. Są wytyczne dot. przygotowania materiałów. Powierzchnia boiska 3000 m2, 

bez krzewów i drzew, teren uzbrojony tj podłączona energia elektryczna i kanalizacja. 

Wynagrodzenie osoby prowadzącej boisko 1000 zł przez 9 miesięcy. Można otrzymać dotację w 

wysokości  33% i 45% jeśli gmina ma wskaźnik podatku na 1 mieszkańca 1.000 zł i to jest dotacja 

do kwoty 500.000 zł, ale my się na ten wariant nie łapiemy. Programy ogłaszane są co roku i w 2012 

r. może być jeszcze nabór wniosków, ale nie ma jeszcze wytycznych na 2012 rok, są tylko na ten 

rok. Ministerstwo nie ma jednak na tyle środków, by załatwić wszystkie wnioski . Do końca 

listopada 2011 r. możemy złożyć wniosek na 2012 rok. Do końca czerwca musiałby się odbyć 

przetarg, bo inaczej umowa wygaśnie. 

       Pan Bogusław Łazik  stwierdził, że w maju lub czerwcu powinniśmy się zająć tym tematem a w 

szczególności Komisja Oświaty. 

Innych wniosków i zapytań nie było. 

 

Ad 16.    

                Przewodniczący obrad przypomniał Komisjom stałym, by opracowały plany działania i na 

następnej sesji  przedłożyły Radzie do zatwierdzenia. Poinformował również, że w dniu 22 grudnia 

br. odbyło spotkanie instruktażowo-szkoleniowe u Wojewody Opolskiego, w którym uczestniczył 

Pan Jacek Owczarek – Wiceprzewodniczący Rady.  Materiały z tego spotkania zostały przekazane 

dzisiaj Radnym. 

             Pan Bogusław Łazik poinformował, że do  biura Rady wpłynęło wiele życzeń świątecznych 

i noworocznych, głównie od dyrekcji i uczniów szkół podstawowych z gminy Praszka. 
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               Pan Andrzej Rychter  wystąpił z wnioskiem, by w Urzędzie Miejskim w Praszce 

wyznaczyć osobę do koordynowania działań i informującej stowarzyszenia i osoby indywidualne o 

możliwościach pozyskiwania dotacji zewnętrznych.  Wniosek podjęła Komisja Oświaty. 

             Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce złożył wszystkim 

obecnym życzenia noworoczne. 

 

Ad 17.              

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

wyczerpany został porządek obrad.  Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach.  

Uważa  III/2010 sesję Rady Miejskiej w Praszce za zamkniętą. 

 
 

       Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 
         
            Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 
 

 

 

 

 

 

 


