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P ROTOKÓŁ  Nr  IX/2011 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu 16 czerwca 2011 roku w godz. 1000 do 1345 

w  Muzeum w Praszce. 

                                                                      

                                                                     Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik  

                                                                     - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

Radnych obecnych wg listy obecności 15 / lista obecności w załączeniu /. 

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

 

1.   Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 
2.   Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza 
3.   Pan Krzysztof Pietrzyński –  Sekretarz 
4.   Pani Małgorzata Zawis - Skarbnik 
5.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 
6.   Sołtysi - 15 osób/ lista obecności w załączeniu/ 
7.   Media :  Kulisy powiatu  
 
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. 
         - przedstawienie wyników wyborów sołtysów w Gminie Praszka na kadencję 2011-2015 
6.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 
     rok   i udzielenia  absolutorium Burmistrzowi Praszki z tego tytułu. 
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
     finansowej za pierwsze półrocze.  
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej . 
9.  Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia  
     29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok. 

 10.  Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia  
     29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok  

 11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,  
     odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny  
      przypadających Gminie Praszka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności  
      pomocy publicznej w przypadkach  w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 

 12.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego finansów gminy  
     Praszka. 

 13.   Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia z budżetu państwa pożyczki w ramach postępowania 
      naprawczego. 
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  14.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia udziałów przez Gminę Praszka w Spółce Oczyszczalnia  
         Ścieków  Praszka 
  15.  Podjęcie uchwał: 
        1/  zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu. 
        2/ uchylenia uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli  i oddziałów  
            przedszkolnych  w szkołach podstawowych na terenie gminy Praszka. 
        3/ w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach  
            podstawowych  na terenie gminy Praszka. 
  16.  Zapytania i wolne wnioski 
  17.  Sprawy różne. 
  18.  Zakończenie obrad. 
 
 
 
STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:  

                    

Ad .1 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych radnych 

na IX/2011 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 15 radnych ,  zatem obrady są 

prawomocne. 

            Powitał  również gości zaproszonych: sołtysów, pracowników Urzędu Miejskiego oraz 

przedstawicieli mediów lokalnych. 

 

Ad 2   

           Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad, który 

otrzymali wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o sesji.  Stwierdził, że na posiedzenia 

komisji stałych zostały dostarczone dodatkowe projekty uchwał , które zostały rozpatrzone przez 

komisje:  

- w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze 

inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

- w sprawie przyjęcia do realizacji przyjęcia do realizacji projektu pn. Program aktywizacji społeczno-

zawodowej   bezrobotnych w gminie Praszka -„FENIX”  w ramach priorytetu VII, działania 7.1 rozwój i 

upowszechnianie aktywnej integracji w poddziałaniu 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

przez ośrodki pomocy społecznej programu operacyjnego kapitał ludzki, współfinansowanego ze środków 

europejskiego Funduszu społecznego. 

         Przewodniczący obrad zaproponował, by wprowadzić do porządku obrad te projekty uchwał w 

punktach 16 i 17,  a kolejne punkty porządku obrad otrzymają następne numery . Zapytał, czy Radni 

mają inne uwagi do proponowanego porządku obrad. Więcej uwag nie zgłoszono i jednogłośnie 

przyjęto zaproponowaną zmianę w porządku obrad. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przegłosowanie  porządku 

obrad  z zmianami . 



 3

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie przyjęli porządek obrad ze zmianami. 

 
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. 
             - przedstawienie wyników wyborów sołtysów w Gminie Praszka na kadencję 2011-2015 
       6.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok  
            i udzielenia  absolutorium Burmistrzowi Praszki z tego tytułu. 
       7.  Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
             finansowej za pierwsze półrocze. 
        8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej . 
        9.  Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia  
             29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok  
      10.  Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia  
              29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok  
      11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,  
              odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny  

     przypadających Gminie Praszka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności  
     pomocy publicznej w przypadkach  w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 

       12.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego finansów gminy  
              Praszka. 
       13.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia z budżetu państwa pożyczki w ramach postępowania 
              naprawczego. 
       14.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia udziałów przez Gminę Praszka w Spółce Oczyszczalnia  
              Ścieków  Praszka 
        15.  Podjęcie uchwał: 
              1/  zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu. 
              2/ uchylenia uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli  i oddziałów  
                  przedszkolnych  w szkołach podstawowych na terenie gminy Praszka. 
              3/ w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach  
                  podstawowych  na terenie gminy Praszka. 
       16.  Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od 
              osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości  
              wynagrodzenia za inkaso. 
       17.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przyjęcia do realizacji projektu pn. Program  
               aktywizacji społeczno-zawodowej   bezrobotnych w gminie Praszka -„FENIX”  w ramach  
               priorytetu VII, działania 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w poddziałaniu 7.1.1  
               rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej programu  
               operacyjnego kapitał ludzki, współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu  
               społecznego. 
        18.  Zapytania i wolne wnioski 
        19.  Sprawy różne. 
        20.  Zakończenie obrad. 
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Ad.  3 

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

Miejskiej w Praszce Nr VIII/2011 z dnia  6 maja 2011 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 VIII/2011 z dnia  6 maja 2011 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  Janusz Dolik 

- Pan Grzegorz Jabłoński 

- Pan  Marek Śliwka 

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  Marek Śliwka – Przewodniczący  

- Pan  Janusz Dolik 

- Pan Grzegorz Jabłoński 

 

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 za okres od 7 maja 2011 r.  do 

15 czerwca 2011 r. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

       Następnie Pan Jarosław Tkaczyński przedstawił wyniki wyborów sołtysów w gminie Praszka na 

kadencję 2011-2015, które odbyły się w maju br.  Wymienił nazwiska wybranych sołtysów . Dodał, że 

w pięciu sołectwach nastąpiły zmiany sołtysów tj: 

- Kowale - Pani Elżbieta Chyż 

- Przedmość - Pani Monika Mateusiak 

- Aleksandrów – Pani  Anna Michalak 

- Prosna – Pan Piotr Maryniak 
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- Lachowskie – Pan Zbigniew Brodny 

      Pogratulował sołtysom wyboru , a osobom ustępującym z funkcji sołtysa podziękował  za 

długoletnie sprawowanie obowiązków sołtysa i wręczył drobne upominki.    

      Do gratulacji przyłączył się również Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Praszce, życząc wszystkim sołtysom  owocnej pracy dla sołectw i dobrej współpracy z  samorządem 

gminy. 

     Następnie udzielił głosu Panu Adamowi Łuckiemu – Prezesowi  Związku Emerytów i Rencistów w 

Praszce. 

        Pan Adam Łucki pogratulował sołtysom wyboru na nową kadencję. Współpracował z sołtysami  i 

wyraził nadzieję, że nadal ta współpraca będzie kontynuowana. Poinformował, że Związek Emerytów i 

Rencistów planuje na 10 października 2011 roku. zorganizować Dzień Seniora w Kowalach  dla 

wszystkich seniorów z naszej gminy. Ilość miejsc jest jednak ograniczona  - 200 miejsc i w związku z 

tym prosi, by sołtysi porozumieli się z seniorami w swoich sołectwach i skontaktowali się  z nim, by 

ustalić  uczestnictwo w tej imprezie. Dyżuruje w każdą środę w baraczku Spółdzielni Mieszkaniowej, 

gdzie mieści się biuro Związku Emerytów i Rencistów lub przez stronę internetową www.emeryci-

praszka.tk 

 

Ad 6. 

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

związana z absolutorium budżetowym za rok 2010 prowadzona jest po raz pierwszy według nowych 

zasad, które reguluje  ustawa o finansach publicznych.  

Po raz pierwszy w procedurze absolutoryjnej  pojawia się obowiązek zatwierdzenia przez Radę 

sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego gminy. 

             Pani  Wiesława Borowiec – Radca prawny omówiła procedurę absolutoryjną. 

             Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad zapytał Radnych, czy zgadzają się na jedną 

uchwałę, a głosowanie w sprawie sprawozdań  odbyło się podczas procedury udzielania absolutorium.  

Radni jednogłośnie przegłosowali, żeby była jedna uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Praszka  za 2010 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu, a 

głosowanie w sprawie sprawozdań odbyło się podczas procedury  udzielania absolutorium. 

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

Gminy Praszka za 2010 rok  Burmistrz przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz 

przekazał Radzie Miejskiej w Praszce w dniu  28 marca 2011 r. /sprawozdanie stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu/. W dniu 4 maja 2011 roku Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej w Praszce 

sprawozdanie finansowe gminy Praszka za 2010 rok.  

Sprawozdania były szczegółowo analizowane na posiedzeniach komisji stałych, a w szczególności przez 

Komisję Rewizyjną. Poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o opinie dotyczące sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy Praszka i sprawozdania finansowego za 2010 r. 

          Przewodniczący Komisji Stałych Rady przedstawili opinie komisji dot. sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Praszka za 2010 rok i sprawozdania finansowego gminy za 2010 r.  

  - Komisja Budżetowo - Finansowa jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie z wykonania  budżetu 
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Gminy Praszka za  2010 r. i sprawozdanie finansowe gminy za 2010 r.  

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

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2010 rok i sprawozdanie finansowe gminy za 

2010 r.  

  -  Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie  

z wykonania budżetu  Gminy Praszka  za 2010 r. i sprawozdanie finansowe gminy za 2010 r.  

 - Komisja d/s Gospodarczego Rozwoju Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała   sprawozdanie z 

wykonania budżetu Gminy Praszka za  2010 rok i sprawozdanie finansowe gminy za 2010 r.  

- Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

Praszka za  2010 rok oraz sprawozdanie finansowe gminy za 2010 r.        

          Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  przedstawił  Uchwałę Nr 195/2011 z dnia 20 kwietnia 

2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu gminy  za 2010 rok – opinia pozytywna /uchwała stanowi załącznik do protokołu/.                

         Po przeprowadzeniu głosowania Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie z wykonania 

budżetu  Gminy Praszka  za 2010 r. oraz sprawozdanie finansowe gminy za 2010 r.     

         Pan Józef Pilarski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja Rewizyjna na 

posiedzeniu w dniu19 maja 2011 r. dokonała kontroli sprawozdań, udzielonych ulg , umorzeń i 

zwolnień za 2010 r. oraz zapoznała się z informacją o stanie mienia Gminy, a w dniu 24 maja 2011 r. 

analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok i sprawozdanie finansowe gminy. Odczytał 

protokoły komisji a następnie przedstawił Uchwałę Nr 1/2011 w sprawie wniosku Komisji o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Praszki. /Protokoły Komisji Rewizyjnej i  uchwała w sprawie wniosku 

Komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi stanowią załącznik do niniejszego protokołu/. 

       Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił  Uchwałę Nr 333/2011 z dnia 8 

czerwca 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2010 rok – opinia pozytywna /uchwała stanowi 

załącznik do protokołu/  

       Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o 

udzielenie absolutorium Burmistrzowi Praszki. 

       Głosowało 15 radnych. Radni jednogłośnie przyjęli wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Praszki. 

        Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z przyjętym wnioskiem Komisji Rewizyjnej o 

udzielenie absolutorium Burmistrzowi Praszki poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków 

o przedstawienie  projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 

rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu. 

        Pan Marek Śliwka - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt uchwały w 

sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok i udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi z tego tytułu.  

         Pan Bogusław Łazik zwrócił uwagę, że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym 

Rada podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  bezwzględną większością 

głosów ustawowego składu Rady. 
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Przeprowadzono głosowanie. 

             Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 15 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 68/IX/2011 w sprawie rozpatrzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi  Praszki 

z tego tytułu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

             Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki podziękował Komisji Rewizyjnej i wszystkim 

Radnym za dobrą współpracę i za udzielenie absolutorium za 2010 rok. 

 

  Ad . 7 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

komisji stałych Rady o opinie komisji do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zakresu i formy 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze. 

Wszystkie komisje  jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały. 

          Pan Marek Śliwka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  przedstawił projekt 

omawianej uchwały.  

  Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 69/IX/2011 w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 8.               

          Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o opinie komisji do 

przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej . 

Wszystkie komisje  zaakceptowały  jednogłośnie projekt uchwały. 

          Pan Marek Śliwka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  przedstawił projekt omawianej 

uchwały. 

  Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 70/IX/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 9.   

          Przewodniczący obrad poprosił Burmistrza Praszki o wyjaśnienie proponowanych zmian w 

budżecie, a następnie poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o opinie komisji do projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 
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roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok. 

           Pan Jarosław Tkaczyński -  Burmistrz Praszki poinformował, że w dniu wczorajszym wynikła 

sprawa dot. spółki Energia Praszka, która nie jest w stanie zapłacić za gaz. Spółdzielnia Mieszkaniowa 

wycofała się z pożyczki i powstała niedopłata. Pan Ratajski wskazał Gminę jako poręczyciela tych 

zadłużeń i teraz gmina musi zabezpieczyć te pieniądze na gaz. Zaproponował, by przesunąć środki w 

budżecie w kwocie 200.000,00 zł  przeznaczone na dopłatę do ścieków . Poprosił Prezesa GOSKOM, by 

założył za nas te pieniądze dla Oczyszczalni Ścieków i to jest w miarę dobre rozwiązanie, by nie obciążać 

budżetu gminy. Będzie większe zobowiązanie dla GOSKOM, ale ma nadzieję, że do końca roku spółkę 

Energia Praszka nabędzie nowy właściciel. Są już wycenione udziały i ta sprawa idzie pomyślnie a wtedy 

będziemy mieć wspólnika z większością udziałów. Na teraz nie możemy dopuścić do sytuacji jak w 

kwietniu, że będzie zakręcony gaz. 

         Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił pozostałe propozycje zmian budżetu tj:  

- na dofinansowanie Spartakiady Letniej jest proponowana kwota 1.000,00 zł i na dofinansowanie 

Biesiady Świętojańskiej 10.000,00 zł. Razem jest to kwota 11.000,00 zł 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przypomniał, że w kwietniu 

poręczyliśmy spłatę zadłużenia do K & K . Umowa jest tak spisana, że mogą w trybie natychmiastowym 

zakręcić  gaz. Prezes Spółki Energia Praszka może tylko zapłacić kwotę, którą Spółdzielnia uiściła za 

ciepło i nic więcej. Dlatego Burmistrz znalazł wyjście awaryjne, o którym mówił. 

         Pan Janusz Dolik zapytał, co będzie, jeśli nie będzie nowego właściciela z następną ratą. 

         Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że rozmawiał z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej i 

będziemy wspólnie szukać rozwiązania prawnego, by Spółdzielnia mogła pożyczyć 100.000,00 zł i wtedy 

gmina nie musiałaby partycypować. Jeśli będzie natomiast nowy właściciel to będziemy się zastanawiać 

nad bardziej radykalnym rozwiązaniem tej sprawy. 

         Przewodniczący obrad zwrócił się do komisji z pytaniem, czy były uwagi do pierwotnego projektu 

uchwały i do  wprowadzonych dodatkowo zmian.  

Komisje stałe zaakceptowały pierwotny projekt uchwały i nie wniosły uwag do dodatkowo 

zaproponowanych zmian. 

          Pan Marek Śliwka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  przedstawił projekt uchwały w 

sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 roku 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 71/IX/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w 

Praszce z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok.  
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przerwa w obradach – 15 minut. 

     

Ad 10  

              Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o opinie komisji do 

drugiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 

grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok. 

Wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

          Pan Marek Śliwka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  przedstawił projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 roku 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 72/IX/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w 

Praszce z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

     

         Ad 11.   

           Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o opinie komisji do 

projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i 

rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 

Praszka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności  pomocy publicznej w przypadkach  w 

których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 

 Wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

          Pan Marek Śliwka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  przedstawił projekt 

omawianej uchwały .  

  Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 73/IX/2011 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Gminie Praszka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności  pomocy 

publicznej w przypadkach  w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu. 
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 Ad 12.   

          Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o 

opinie komisji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego 

finansów gminy Praszka. Stwierdził, że temat jest obszerny, jest dużo materiałów i od kilku miesięcy 

trwa szukanie oszczędności  w budżecie. Podjęto już decyzje dot. restrukturyzacji w oświacie oraz w 

Ośrodku Pomocy Społecznej. Poprosił też o wnioski komisji dot. programu naprawczego. 

- Komisja Budżetowo-Finansowa zaakceptowała projekt uchwały większością głosów – 5 za,  

  1 wstrzymujący, 

- Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła program naprawczy finansów gminnych, 

- Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej przyjęła program naprawczy 

   jednogłośnie. Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek o ponowne przeanalizowanie  

    zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Praszce . 

      - Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie zajęła stanowiska, gdyż w punktach 1 i 2 brak     

danych GUS-u   odnośnie  ceny żyta, którą przyjmuje się do  ustalenia  stawki podatku rolnego.  Jest tu 

sprzeczność zapisu z cyframi i należałoby inaczej zapisać treść tego punktu np. przyjąć stawki podatku 

rolnego bez obniżania ceny żyta podanej przez GUS . Komisja ma też uwagi co do wielkości podatku od 

nieruchomości, gdyż podatek ten jest dość wysoki i wielu ludzi może mieć trudności z jego płaceniem.     

  Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że robiąc ten program musimy wskazać 

kwotę oszczędności i  należy to zapisać w taki sposób, by były wskazane dochody i oszczędności.  

  Co do wzrostu stawek podatku od nieruchomości  , to chodzi tu głównie o  zwiększenie podatku od 

Marcegaglii i innych podmiotów  o 5%. Dla pozostałych mieszkańców jest to niski wzrost. W 

okolicznych gminach ten podatek jest wyższy. Do tej pory nie było problemów z uiszczaniem tego 

podatku. Tylko jedna osoba zwróciła się o umorzenie, ale to było spowodowane tym, że oddała dzieciom 

gospodarstwo a zatrzymała budynki i podwórko i  dlatego nie stać jej było na ten podatek. Po 

rozpatrzeniu  prośby  umarza się taki podatek i tu jest wyjście, gdyby naprawdę kogoś nie było stać na 

zapłacenie podatku. 

   W punkcie 2 programu  wyliczona została kwota na podstawie tegorocznego podatku  rolnego przy 

obniżonej cenie żyta. Nie chce obciążać rolników i jeśli będzie ogłoszona cena żyta przez GUS  to Radni 

mogą podjąć decyzję przy ustalaniu stawek podatkowych , nie może być tylko obniżka większa niż jest 

wpisana tj.  36.000 zł.  Zaproponował , by zmienić zapis punktu 2 na „  przyjęcie podstawy naliczenia 

stawki podatku rolnego w wysokości nie mniejszej niż  ogłoszonej przez GUS ceny 1 q żyta na rok 

2011”.  

    Komisja ds. Gospodarczego Rozwoju Gminy zaakceptowała projekt uchwały większością głosów- 3 

za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące. 
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         Pan Arkadiusz Kościelny zapytał , czy w programie  wzięto pod uwagę zamknięcie szkoły w Ganie . 

    Pani  Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza  poinformowała, że przy tworzeniu programu 

naprawczego wzięto pod uwagę wniosek Stowarzyszenia Katolickiego o przejęcie szkoły w Wierzbiu i 

jeśli Wierzbie utworzy szkołę stowarzyszeniową to szkoła w Ganie nie może samodzielnie istnieć. 

Dzieci zostaną wówczas przydzielone do jednej ze szkół  wiejskich tj do Strojca , Przedmościa lub do 

Kowali, bo będzie większa subwencja niż w mieście. Jeśli byłyby wzięte do Praszki będzie mniejsza 

oszczędność. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący    Rady Miejskiej stwierdził, że jest to tylko symulacja 

ponieważ jeszcze do końca nie wiemy, czy Wierzbie przekaże szkołę Stowarzyszeniu, bo  na chwilę 

obecną jest tylko pismo intencyjne.  

        Pani Danuta Janikowska dodała, że ten temat będzie  rozpatrywany, gdy dojdzie do likwidacji szkoły 

w Wierzbiu. 

           Pan Marek Śliwka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  przedstawił projekt omawianej 

uchwały.  

  Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 74/IX/2011 w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego 

finansów gminy Praszka. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

       Ad 13.   

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o przedstawienie opinii komisji do przedstawionego projektu uchwały w 

sprawie zaciągnięcia z budżetu państwa pożyczki w ramach postępowania  naprawczego. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pan Marek Śliwka  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

Radnych i jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 75/IX/2011 w sprawie zaciągnięcia z budżetu 

państwa pożyczki w ramach postępowania  naprawczego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

     Ad  14.   

            Przewodniczący Komisji Stałych przedstawili opinie do projektu uchwały w sprawie nabycia 

udziałów przez Gminę Praszka w Spółce Oczyszczalnia  Ścieków  Praszka. Wszystkie Komisje Stałe 
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Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pan Marek Śliwka  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

Radnych i jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 76/IX/2011 w sprawie nabycia udziałów przez 

Gminę Praszka w Spółce Oczyszczalnia  Ścieków  Praszka. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 15.    

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o przedstawienie kolejno opinii komisji do przedstawionych projektów uchwał 

dotyczących spraw oświaty. Zmiany uchwał dotyczą uwag nadzoru.  

       1/   Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaakceptowały jednogłośnie projekt  uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie utworzenia  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu . 

         Pan Marek Śliwka  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

Radnych i jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 77/IX/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie 

utworzenia  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

        2/ Wszystkie Komisje Stałe Rady jednogłośnie zaakceptowały projekt  uchwały w sprawie 

uchylenia uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych  w 

szkołach podstawowych na terenie gminy Praszka. 

         Pan Marek Śliwka  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

Radnych i jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 78/IX/2011 w sprawie uchylenia uchwały w 

sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych  w szkołach 

podstawowych na terenie gminy Praszka. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

         3/ Wszystkie Komisje Stałe Rady jednogłośnie zaakceptowały projekt  uchwały w sprawie                       

ustalenia sieci publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach                   

podstawowych  na terenie gminy Praszka. 

         Pan Marek Śliwka  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 
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omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

Radnych i jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 79/IX/2011 w sprawie ustalenia sieci publicznych 

przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach  podstawowych  na terenie gminy Praszka. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 16.   

             Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o opinie komisji do 

projektu uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób 

fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pan Marek Śliwka  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

Radnych i jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 80/IX/2011 w sprawie poboru podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, 

określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad 17.  

               Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o opinie komisji do    

projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przyjęcia do realizacji projektu pn. Program  

aktywizacji społeczno-zawodowej   bezrobotnych w gminie Praszka -„FENIX”  w ramach  

priorytetu VII, działania 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w poddziałaniu 7.1.1  

rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej programu  

operacyjnego kapitał ludzki, współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pan Marek Śliwka  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

                  Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15   
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        Radnych i jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 81/IX/2011 w sprawie przyjęcia do realizacji  

         przyjęcia do realizacji projektu pn. Program aktywizacji społeczno-zawodowej   bezrobotnych  

w gminie Praszka -„FENIX”  w ramach priorytetu VII, działania 7.1 rozwój i upowszechnianie  

         aktywnej integracji w poddziałaniu 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez  

         ośrodki pomocy społecznej programu operacyjnego kapitał ludzki, współfinansowanego ze środków 

         europejskiego Funduszu  społecznego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad . 18 

             Pan Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia i 

pomocy społecznej poinformował, że w dniu 23 maja. 2011 r. odbyło się posiedzenie komisji w sprawie 

sportu gminnego. Przedstawił wnioski komisji: 

- wszczęcie przez gminę procedury pozwalającej na budowę ORILKA oraz zaplanowanie w budżecie 

gminy na 2012 rok odpowiedniej kwoty wkładu finansowego. 

- przedstawienie stanu technicznego Hali Sportowej 

- przygotowanie przez zastępcę dyrektora MGOKiS - Jarosława Knagę planu realizacji zajęć 

sportowych dla dzieci na terenie gminy / zatrudnienie instruktora/. 

            Pan Andrzej Rychter stwierdził, że jeśli chodzi o zasadność budowy ORLIKA, to jest to 

inwestycja potrzebna w Praszce. Upływa termin wystąpienia z wnioskiem, gdyż jest to ostatni nabór 

wniosków i  stąd propozycja , by przygotować wniosek w tym roku. Zapytał, czy jest wola Rady by to 

robić. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady  stwierdził,  że należałoby rozpatrzyć ten wniosek 

przy analizie budżetu na przyszły rok. 

         Pan Andrzej Rychter stwierdził, że są terminy  wszczęcia procedury i to nie może czekać , trzeba 

podjąć decyzje przed uchwałą budżetową na 2012 rok. 

         Pani Danuta Janikowska wyjaśniła, że  już w tym miesiącu należałoby wystąpić z deklaracją, bo 

Urząd Marszałkowski opiniuje czy będzie zgoda. Musi być deklaracja Burmistrza, czy będą środki na 

ten cel i  wiadomo, że wtedy będą musiały się znaleźć w przyszłorocznym budżecie. Burmistrz musi 

podpisać deklarację dotyczącą zabezpieczenia środków w budżecie, bo wtedy Urząd Marszałkowski 

występuje do Ministerstwa z wnioskiem. 

         Pan Józef Pilarski zapytał ile pieniędzy musi wyłożyć Gmina. 

         Pani Danuta Janikowska odpowiedziała, że jest to kwota 330.000,00 zł. 

         Pan Bogusław Łazik stwierdził, że sprawa ORLIKA  była już niejednokrotnie proponowana, tylko 

trzeba pamiętać, że wola Rady a możliwości finansowe to dwie różne rzeczy. Dzisiaj może być wola, 

ale przy uchwalaniu budżetu okaże się, że nie będzie możliwości. Zaryzykować można, ale co dalej to 
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pokaże projekt budżetu. 

          Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki  stwierdził, że sercem jest jak najbardziej za 

budową ORLIKA , ale mamy wydatki na remont basenu , hali sportowej, są potrzebne środki na 

modernizację stadionu i prosi Radnych, by wzięli to wszystko pod uwagę i czy nas stać na to. Są też 

wnioski z sołectw, które ubiegają się o dotacje  w ramach Programu Odnowy Wsi i musimy 

zabezpieczyć te działania. Najbardziej wiążącą sprawą jest  to, że ta inwestycja musiałaby znaleźć się w 

wieloletniej prognozie finansowej i tu musi być pokrycie ze środkami w budżecie. Jeśli coś 

wprowadzimy do wieloletniej prognozy finansowej  to w zadłużeniu  musi być wykazany kredyt. W tym 

projekcie jest potrzebny wkład własny w wysokości 1/3 wartości inwestycji a 2/3 jest dofinansowania, 

ale najpierw te pieniądze musimy wydać, dopiero później jest refundacja. Trzeba zastanowić się z czego 

zrezygnować, by robić ORLIKA. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady  wyraził wątpliwość, czy przegłosowanie wniosku 

coś  da, dzisiaj nie możemy podjąć takiej decyzji. 

          Pan Janusz Dolik stwierdził, że teraz jest ostateczny termin, bo w tym miesiącu już nie będzie 

sesji. 

         Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że Marszałek daje zapotrzebowanie  do Ministerstwa, a Pani 

Danuta Janikowska dodała, że jest za mało chętnych do realizacji ORLIKA. 

         Pan Andrzej Rychter zapytał, czy  do złożenia wniosku o ORLIKA jest potrzebna prognoza 

finansowa. 

         Pani Danuta Janikowska, że teraz prognoza nie jest potrzebna, ale deklaracja, że będą te 

pieniądze. 

        Pan Jan Gędek – Sołtys wsi Strojec zwrócił uwagę, że Stowarzyszenie Stradziec złożyło 

wniosek o ujęcie w budżecie gminy na 2012 rok projektu zgłoszonego  do Górnej Prosny – 

budowa boiska w Strojcu na kwotę 914 .000,00zł i ten projekt jest posunięty bardzo daleko. Jest 

już dokumentacja techniczna i gotowy wniosek na  500.000,00 zł. 

         Pan Bogusław Łazik zapytał czy można przewidzieć jaki będzie wkład własny w tym 

projekcie. 

        Pan Jan Gędek odpowiedział, że już Stowarzyszenie Stradziec wydało 15.000,00 zł. 

        Pan Andrzej Rychter stwierdził, że o partycypowaniu w takich przedsięwzięciach powinna 

być Rada poinformowana. 

       Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że jeśli Rada da akces do budowy ORLIKA , to  zacznie 

działać w tym temacie. 

        Pan Andrzej Rychter dodał, że nie ma w Praszce bazy sportowej dla dzieci, bo boiska 

szkolne są pozamykane, bo tam nie ma opieki. Dzieci  nie mają się gdzie podziać.  
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        Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że na stadionie jest taka możliwość. 

        Pan Andrzej Rychter dodał, że wszystkie gminy okoliczne poczyniły takie inwestycje, tu 

jest do pozyskania ok. 600.000,00 zł, a lokalizacja obok gimnazjum jest najbardziej  wskazana. 

W innych szkołach w Praszce też nie ma zaplecza do zajęć sportowych. 

        Pan Bogusław Łazik  stwierdził, że my wiemy, że to jest potrzebne, ale czy będziemy w 

stanie to zrobić.  Zapytał Radnych – Kto jest za przystąpieniem do działań w sprawie budowy 

ORLIKA. 

Radni większością głosów / 13 za, 2 wstrzymujące/ opowiedzieli się za przystąpieniem do  

działań w sprawie  budowy ORLIKA. 

       Pan Jan Jarząb zapytał, czy Rada wyraża zgodę na dofinansowanie wniosku Stowarzyszenia 

Stradziec w sprawie  budowy boiska Strojcu. 

       Pan Bogusław Łazik przypomniał, że była podjęta uchwała w sprawie planu rozwoju wsi 

Strojec i tu jest możliwość uzyskania 500.000,00 zł , ale też potrzebne będą środki własne. 

        Pan Jan Gędek stwierdził, że  Stowarzyszenie Stradziec szuka innych dróg dofinansowania 

tego zadania. 

        Pan Jan Jarząb poinformował, że przedstawi wniosek Stowarzyszenia Stradziec o ujęcie 

budowy boiska w Strojcu  w budżecie gminy  na 2012 rok. 

        Pan Jarosław Tkaczyński odniósł się do poruszonej sprawy  stwierdzając, że te sprawy 

muszą być wyjaśnione na posiedzeniach komisji. Do prognozy finansowej trzeba wykazać źródła 

finansowania. To jest inwestycja na przyszły rok i stąd wniosek Strojca. Podobnie  trzeba będzie 

zrobić z ORLIKIEM.. Jeśli byśmy złożyli wniosek w tym roku to musi złożyć oświadczenie woli 

do Marszałka Województwa i pokazać w budżecie na 2012 rok i to zadanie musi się zakończyć w 

2012 roku. Te rzeczy, które robimy w ramach  Regionalnego Programu Odnowy to wiemy, kiedy 

się rozpoczną i kiedy się zakończą, a w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

realizacja projektów trwa dłużej. Budowa ORLIKA musi być w jednym roku i w budżecie gminy 

na 2012 rok  trzeba ująć całość finansowania tego projektu, czyli trzeba mieć dodatkowe 2 mln zł 

łącznie z innymi zadaniami ujętymi w planie. 

         Pan Henryk Żyta poinformował że w sierpniu planowane jest posiedzenie Komisji ds. 

Rolnictwa i  Ochrony Środowiska   z sołtysami m.in. w sprawie organizacji dożynek 

wojewódzkich, a w szczególności  przygotowania koron i wieńców dożynkowych. 

 

  Ad. 19   

             Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki zwrócił się do Rady o wyrażenie opinii  

 w sprawie  kupna działki  w Praszce przy placu targowym przez Państwo  Grażynę i Ryszarda Noga . 
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Sprawa była omawiana na posiedzeniach komisji  i na poprzedniej sesji.            

Wszystkie Komisje Rady wyraziły opinie, by nie sprzedawać tej działki tylko przeznaczyć na 

dodatkowe miejsca targowe. 

           Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poprosił Radę o wyrażenie opinii w sprawie 

wykupu przez Gminę Praszka części działki Państwa Kubackich w Praszce przy ul. Wodnej , na której 

są studzienki kanalizacyjne.  Sprawa była wyjaśniona na poprzedniej sesji i na posiedzeniach komisji. 

Wszystkie komisje wyraziły opinię, by nie kupować tego gruntu. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady  do biura Rady wpłynęły następujące  pisma: 

- list otwarty  rodziców dzieci Publicznego Gimnazjum w Praszce w sprawie  reorganizacji w 

gimnazjum i zmniejszenia oddziałów , co skutkuje przeniesieniem uczniów klasy Ic  do innych klas. 

Rodzice proszą o ponowne rozpatrzenie tej decyzji. 

       Pan Bogusław Łazik poinformował, że odpowiedział rodzicom pisemnie, że decyzje  w tej 

sprawie podejmuje dyrektor  szkoły i Burmistrz. Rada już zdecydowała m.in. w tej sprawie 

podejmując uchwałę w sprawie programu naprawczego.  

- odpowiedź Samorządowego Kolegium Odwoławczego w kwestii  skargi Firmy Energy Eco z 

Wielunia dot. sprawy  opieszałości  w postępowaniu administracyjnym  przy wydawaniu decyzji  

odnośnie budowy wiatraków. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało skargę za bezzasadną. 

-  pismo Stowarzyszenia  Katolickiego o użyczenie budynku szkoły w Wierzbiu.  Tu Rada już 

wcześniej podjęła decyzję, że nie będzie blokować tych działań. 

- informację, która wpłynęła od Jarosława Kaczyńskiego dot. spraw rolnictwa w Unii Europejskiej. 

-  pismo Ludowego Klubu Sportowego w Przedmościu o dofinansowanie  budowy szatni w kwocie  

6 .000 zł. 

      Pan Bogusław Łazik poinformował , że ukazała się informacja  w BIP oraz w Telewizji Kablowej 

o naborze kandydatów na ławników w związku  z wyborami ławników na kadencję 2012-2015. 

      Pan Bogusław Łazik  poinformował również, że Dyrektor MGOKiS zwrócił się z prośbą, by 

przedstawić na dzisiejszej sesji program imprez w okresie wakacyjnym i tak: 

- 3 lipca – Turniej w Kowalach 

- 10 lipca – Turniej „ U Jana” w Rozterku 

- 17 lipca – Turniej w Wygiełdowie 

- 7 sierpnia – Spartakiada Wsi w Ganie 

- 28 sierpnia Turniej Weteranów w Przedmościu. 

     Pan Andrzej Wicher – sołtys wsi Brzeziny zaprosił wszystkich na imprezę organizowaną w 

najbliższą sobotę/tańce/ i w niedzielę od 1500. 
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     Pan Sławomir Trawiński zaprosił w niedzielę do Przedmościa na imprezę organizowaną  przez 

szkołę. 

    Pan Zbigniew Brodny – Sołtys wsi Lachowskie zaprosił Przewodniczącego Rady i Burmistrza na 

zebranie wiejskie w dniu 1.07.2011 r. o godz. 1700  a Pan  Radny  Kościelny ma stałe zaproszenie na 

zebrania wiejskie w Lachowskim.  

         Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki zaprosił wszystkich na Biesiadę Świętojańską  

w dniach  25-26 czerwca br. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że następna sesja odbędzie 

się po 20 sierpnia  po okresie urlopowym, chyba że wynikły by bardzo pilne sprawy  to będzie zwołana 

wcześniej.  

 

Ad 25.          

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

został porządek obrad.  Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach.  Uważa IX/2011 sesję 

Rady Miejskiej w Praszce za zamkniętą. 

 
 
             Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 
         
            Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 
 

 

 

 

 


