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P ROTOKÓŁ  Nr  XI/2011 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu 29 września 2011 roku w godz. 1000 do 1400 

w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 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.   Sołtysi - 11 osób/ lista obecności w załączeniu/ 
6.   Dyrektorzy szkół podstawowych i  gimnazjum , nauczyciele 
7.   Media :  NTO Olesno 
 

Proponowany porządek obrad: 
     

    1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

    2.  Ustalenie porządku obrad. 

    3.  Przyjęcie protokołu  z  poprzedniej sesji . 

    4.  Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

    5.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

    6.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.     

    7.  Przedstawienie informacji  o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2011 

         roku. 

    8.  Podjęcie uchwały w sprawie  uwzględnienia skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na  

         Uchwałę Nr 70/IX/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca  2011 roku w sprawie  

         zmiany wieloletniej prognozy  finansowej . 

    9.  Podjęcie uchwały w sprawie uwzględnienia skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na  

         Uchwałę Nr 72/IX/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca  2011 roku 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 uchwały w sprawie uwzględnienia skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na  

         Uchwałę Nr 75/IX/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca  2011 roku w sprawie 

         zaciągnięcia z budżetu państwa pożyczki w ramach postępowania naprawczego 
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   11. Podjęcie 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 . 

   12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej   

   13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

   14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie na kadencję  

         2012-2015 

   15. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 

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

         sprawdzianów  i egzaminów za rok szkolny 2010/2011, 

         - wręczenie nagród za najlepsze osiągnięcia w nauce i sporcie  w roku szkolnym 2010/2011. 

   17.  Zapytania i wolne wnioski. 

   18.  Sprawy różne. 

   19.  Zakończenie obrad. 

 
STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:  

 

Ad .1 

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

na XI/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. Na wniosek Burmistrza proponuje 

zmienić kolejność punktów 11 na 12 w porządku obrad tj. 

- pkt. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej   

   - pkt  12. Podjęcie 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 . 

oraz punkt 7 rozpatrzyć na końcu, po bloku uchwał jako pkt 15, gdyż dzisiaj oczekujemy opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.   

Zapytał Radnych, czy mają inne uwagi do przedstawionego porządku obrad .  

Uwag nie zgłoszono. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przegłosowanie  porządku 

obrad . 

Przeprowadzono głosowanie. 
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         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 Skrutacyjnej. 

    5.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

    6.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.     

    7.  Podjęcie uchwały w sprawie  uwzględnienia skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na  

         Uchwałę Nr 70/IX/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca  2011 roku w sprawie zmiany 

         wieloletniej prognozy  finansowej . 

    8.  Podjęcie uchwały w sprawie uwzględnienia skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na  

         Uchwałę Nr 72/IX/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca  2011 roku 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 . 

   9.   Podjęcie uchwały w sprawie uwzględnienia skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na  

         Uchwałę Nr 75/IX/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca  2011 roku w sprawie 

         zaciągnięcia z budżetu państwa pożyczki w ramach postępowania naprawczego 

   10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej   

   11. Podjęcie 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 . 

   12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

   13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie na kadencję  

         2012-2015 

   14. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 

   15. Przedstawienie informacji  o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2011 roku. 

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

         i egzaminów za rok szkolny 2010/2011, 

         - wręczenie nagród za najlepsze osiągnięcia w nauce i sporcie  w roku szkolnym 2010/2011. 

   17.  Zapytania i wolne wnioski. 

   18.  Sprawy różne. 

   19.  Zakończenie obrad. 

 

Ad.  3 

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

Miejskiej w Praszce Nr X/2011 z dnia  30 sierpnia 2011 roku wyłożony  był do wglądu w biurze Rady 
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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 X/2011 z dnia  30 sierpnia 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 Skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w 

Oleśnie. Zaproponował, by w skład komisji weszli: 

- Pan  Zbigniew Pieniek  

- Pan  Marek Śliwka 

- Pan  Józef Pilarski 

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 Skrutacyjna w składzie:  

         - Pan  Zbigniew Pieniek - Przewodniczący 

         - Pan  Marek Śliwka 

         - Pan  Józef Pilarski 

  

Ad 5. 

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

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

- Pan  Zbigniew Pieniek  

- Pan  Arkadiusz Kościelny 

- Pan  Józef Pilarski 

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  Zbigniew Pieniek - Przewodniczący 

         - Pan  Arkadiusz Kościelny 

         - Pan  Józef Pilarski 
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    Ad 6. 

        Przewodniczący obrad  poprosił Burmistrza Praszki o przedstawienie informacji z działalności za 

  okres między sesjami Rady Miejskiej .  

         Pan Jarosław Tkaczyński -  Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności za okres od  

   31 sierpnia 2011 r. do 28 września 2011 r. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
       

         Ad 7.   

                 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na sesji w dniu   

16 czerwca 2011 r. podjęte zostały trzy uchwały dotyczące programu naprawczego finansów 

gminnych  w sprawach: 

1/  zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

2/  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, 

3/  zaciągnięcia  z budżetu państwa pożyczki w ramach postępowania naprawczego. 

Wszystkie te trzy uchwały zostały zaskarżone przez Regionalną Izbę Obrachunkową  do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z uwagi na niezgodność z prawem. W związku z 

tym  Burmistrz zaproponował, by uznać skargi za zasadne i uchylić te uchwały, ponieważ to opóźnia 

procedurę ubiegania się o pożyczkę z budżetu państwa i  w inny sposób będzie szukał oszczędności  

i potrzebnych do końca roku środków. Radni otrzymali materiały dotyczące zaskarżonych przez RIO 

uchwał wraz z  uzasadnieniem i projektami uchwał  w sprawach  uwzględnienia skarg RIO i 

uchylenia tych uchwał . 

           Pan  Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych o 

przedstawienie opinii komisji  dotyczących przedstawionych projektów uchwał w omawianej 

sprawie. 

Wszystkie Komisje Stałe  Rady  jednogłośnie zaakceptowały wszystkie trzy projekty uchwał 

dotyczące uchylenia  zaskarżonych przez RIO uchwał Rady Miejskiej.  

         Pan Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt  

uchwały w sprawie uwzględnienia skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na  Uchwałę 

Nr 70/IX/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca  2011 roku w sprawie zmiany  

wieloletniej prognozy finansowej. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 94/XI/2011 w sprawie uwzględnienia skargi Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu na Uchwałę Nr 70/IX/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca  

2011 roku w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad 8.   

            Pan Zbigniew Pieniek  - Przewodniczący  Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 
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uchwały w sprawie uwzględnienia skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na Uchwałę Nr 

72/IX/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca  2011 roku 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 95/XI/2011 w sprawie uwzględnienia skargi Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu na Uchwałę Nr 72/IX/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca  

2011 roku 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 9  

Pan Zbigniew Pieniek  - Przewodniczący  Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

uchwały w sprawie uwzględnienia skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na  

         Uchwałę Nr 75/IX/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca  2011 roku w sprawie 

         zaciągnięcia z budżetu państwa pożyczki w ramach postępowania naprawczego 

   Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 96/XI/2011 w sprawie uwzględnienia skargi Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu na  Uchwałę Nr 75/IX/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca  

2011 roku w sprawie zaciągnięcia z budżetu państwa pożyczki w ramach postępowania 

naprawczego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad   10.    

            Pan Bogusław Łazik- Przewodniczący Rady Miejskiej  poprosił przewodniczących Komisji 

Stałych Rady o przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały.  

           Pan Zbigniew Pieniek – 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 97/XI/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej . 
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 11.             

           Pan Bogusław Łazik- Przewodniczący Rady Miejskiej  poprosił przewodniczących Komisji 

Stałych Rady o przedstawienie opinii dotyczącej 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 . Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniach 

komisji stałych. Głównie zmiana w budżecie dotyczy przesunięcia środków przeznaczonych na 

dopłatę do ścieków w kwocie 600.000 zł na  inne wydatki  potrzebne do końca roku.  Kwota ta 

jednak będzie musiała się znaleźć w budżecie przyszłorocznym. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały.  

               Pan Zbigniew Pieniek – 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 98/XI/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 12.  

                Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinię  do przedstawionego projektu uchwały  w 

sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Stwierdził, że Komisje Stałe Rady bardzo 

wnikliwie analizowały projekt uchwały, a w szczególności Komisja Budżetowo-Finansowa 

rozszerzona o obecność wszystkich radnych. Było to spotkanie robocze, na którym 

przedyskutowano dogłębnie temat budżetu gminy i działań do końca roku.   

Komisje: Budżetowo-Finansowa , Rewizyjna oraz Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej zaakceptowały projekt uchwały po szczegółowych wyjaśnieniach Burmistrza Praszki. 

Natomiast Komisje: Rolnictwa i Ochrony Środowiska  oraz Gospodarczego Rozwoju Gminy nie 

zajęły stanowiska. 

          Pan Bogusław Łazik zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik, jakie będą koszty kredytu, ile 

będą wynosić odsetki od kredytu , bo spłata jest do 2017 roku.  

           Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik odpowiedziała, że odsetki w skali roku to będzie 5-6% 

od kapitału, czyli ok. 100.000 zł rocznie. 
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           Pani  Wiesława Borowiec – Radca prawny zwróciła uwagę, że tę uchwałę Rada podejmuje 

bezwzględną większością głosów. 

           Pan Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 99/XI/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

          Pan Bogusław Łazik podsumował temat stwierdzając, że sytuacja gminy jest trudna i należy 

zdać sobie sprawę, że nie biorąc kredytu nie bylibyśmy w stanie zrealizować wydatków do końca 

roku. Nie było innego wyjścia. 

          Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki  stwierdził, że o wystąpieniu deficytu było już 

wiadomo przy uchwalaniu budżetu na ten rok. W części opisowej była podana kwota deficytu  ok. 

2.000.000,00 zł. Zwrócił uwagę na to, że Gmina  do tej pory dobrze sobie radziła ze 

zobowiązaniami. Przez 5 lat spłacane były zobowiązania  Oczyszczalni Ścieków , z 13.000.000,00 

zł zostało do spłaty tylko 3.900.000,00 zł. Sytuacja pogorszyła się po zmianie ustawy o finansach 

publicznych,  gdyż nowa ustawa znacznie utrudniła nam działania, ale i tak gmina radzi sobie 

dobrze w tej sytuacji. Podziękował Radnym za zrozumienie problemu i podjęcie uchwały o 

zaciągnięciu kredytu.  

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że przy uchwalaniu budżetu 

na następny rok zderzymy się z rzeczywistością i pewnie wystąpią trudności w realizacji 

wszystkich zaplanowanych inwestycji. 

 

Ad 13 

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

pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu , Rada Miejska w Praszce wybiera 3 ławników do 

Sądu Rejonowego w Oleśnie na kadencję 2012-2015. Poinformował, że zgłoszone zostały trzy 

kandydatury na ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie na kadencję 2012-2015: 

- Pani Barbary Danuty Soberka - zgłoszona przez Prezesa Sądu Rejonowego w Oleśnie 

- Pani  Anny Nowocień – Pluskoty – zgłoszona przez Prezesa Sądu Rejonowego w Oleśnie 

- Pana Czesława Władysława Szewczyka – zgłoszony przez Zarząd Regionu NSZZ 

                                                                        „Solidarność” w Opolu 

               Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącego Zespołu Opiniującego do spraw 

wyboru ławników o przedstawienie opinii o kandydatach na ławników. 
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              Pan Zbigniew Pieniek odczytał protokół Zespołu Opiniującego do spraw wyboru 

kandydatów na ławników, w którym Zespół Opiniujący kandydatów na ławników stwierdził, że po 

przeanalizowaniu prawidłowości dokonania zgłoszeń kandydatów oraz po zapoznaniu się z 

informacją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu o poszczególnych kandydatach na 

ławników pozytywnie opiniuje wszystkich kandydatów na ławników. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił  Komisję Skrutacyjną o przystąpienie 

do przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie na kadencję 2012-2015. 

             Pan Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że wybory 

ławników odbędą się w sposób tajny. Wszyscy Radni otrzymają kartę do głosowania z nazwiskami 

trzech kandydatów. Głosowanie odbędzie się w ten sposób , że jeśli  popieramy kandydata  to 

pozostawiamy jego nazwisko, a jeśli nie popieramy, to skreślamy  jego nazwisko. Kandydat musi 

otrzymać większość głosów Radnych, by zostać wybranym na ławnika. 

   Przeprowadzono głosowanie . 

               Pan Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił protokół z 

przeprowadzonych wyborów na ławników sądowych, w którym Komisja stwierdziła, że głosowało 

15  Radnych i kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: 

   1. Pani Barbara Danuta Soberka  - 15 głosów 

   2. Pani Anna Nowocień – Pluskota – 15 głosów 

   3. Pan Czesław Władysław Szewczyk – 12 głosów 

   Protokół  oraz karty do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

               Następnie Pan Zbigniew Pieniek przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru ławników. 

   Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 100/XI/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu 

Rejonowego w Oleśnie na kadencję 2012-2015. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  14.  

                 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił pismo 

Fundacji  „Elementarz” w sprawie użyczenia Fundacji budynku szkoły w Ganie. Poinformował, że 

był na spotkaniu w Ganie z przedstawicielami Fundacji, na którym obecni byli pracownicy szkoły, 

rodzice dzieci, sołtysi i mieszkańcy wsi Gana i okolicznych wiosek. Na spotkaniu omówione 

zostały sprawy przejęcia prowadzenia szkoły przez fundację , sprawy organizacji nauki i inne 

sprawy dotyczące dalszego funkcjonowania szkoły. Rodzice i mieszkańcy zadawali wiele pytań, na 

które odpowiadał Prezydent Fundacji, który m.in. stwierdził, że nie da się uniknąć łącznia klas , bo 

jest mało dzieci i tak połączone byłyby klasy 0-1,2-3, 4-5 a  6 byłaby prowadzona oddzielnie. 

Poinformował też, że  prowadzą tak szkoły w całym kraju i osiągają dobre wyniki w nauczaniu, 

dzieci dobrze się czują w ich szkołach i mają dobre oceny. Opinia rodziców była taka,  by oddać 
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prowadzenie szkoły Fundacji, gdyż nie mają innej alternatywy istnienia szkoły w Ganie. Gdyby 

było inaczej nie chcieliby żadnej fundacji.  

              Pan Bogusław Łazik stwierdził, że podobnie jest  w Wierzbiu. Gmina podpisze umowę na 

prowadzenie szkoły przez Stowarzyszenie i nie będzie miała wpływu na nauczanie, a w umowie 

nie da się zagwarantować, by nie  było łączenia klas. Też powinno się odbyć spotkanie w sprawie 

przekazania szkoły w Wierzbiu ze wszystkimi zainteresowanymi, na którym powinny być 

omówione wszystkie sprawy dotyczące funkcjonowania szkoły.  W przyszłym roku  fundacje 

wezmą subwencję oświatową, która wystarczy na 8 miesięcy  i nie łudźmy się, że będzie lepiej, bo 

tak połączą klasy i zatrudnią kadrę nauczycielską by wystarczyło im pieniędzy. Teraz wożenie 

dzieci zaczęło funkcjonować dobrze i widać, że nic złego się dzieciom  nie dzieje. 

             Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza poinformowała, że teraz przy symulacji 

kosztów z pełnym łączeniem klas i zatrudnieniem kadry dyplomowanej  nie wystarczy środków z 

subwencji, jak to zrobi fundacja nie wiadomo. Prezydent Fundacji „Elementarz” stwierdził, że 

wszystko będzie zależeć od liczebności dzieci i nie gwarantuje, że szósta klasa będzie oddzielnie 

prowadzona. Dodała, że jest strona Fundacji „ Elementarz”  w internecie, na której można się 

zapoznać z działalnością fundacji. Dodała, że nie da się funkcjonować w szkole w Ganie bez 

łączenia klas, gdyż jest tam ok. 28 dzieci i 15 przedszkolaków i jest tendencja wzrostowa. Co do 

Wierzbia, to nie było mowy na spotkaniu, że będą łączone klasy. 

              Pan Grzegorz Jabłoński poinformował, że nie było jeszcze szczegółowych rozmów z 

rodzicami. Teraz jest czas na załatwianie spraw formalnych. Wszyscy mieszkańcy zadeklarowali  

prowadzenie szkoły w Wierzbiu przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.  

              Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wyjaśnił, że  nie było 

jego celem torpedowanie tych decyzji i działań , ale dobrze byłoby, by rodzice byli w pełni 

świadomi tych decyzji. 

             Pan Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

uchwały w sprawie użyczenia  nieruchomości/ budynku szkoły w Ganie/  na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

większością głosów / 14 za i 1 wstrzymujący/ została podjęta uchwała Nr 101/XI/2011 w sprawie  

użyczenia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

           

         Ad 15.  

                     Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej Praszce poinformował, że przed  

         chwilą otrzymaliśmy faxem opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. informacji 

         o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2011 roku. Odczytał Uchwałę Nr  

         468/2011 z dnia 29 września 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej    
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         w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku. 

         Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu zaopiniowała z zastrzeżeniami przedłożoną przez  

         Burmistrza   Praszki informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Praszka  za I półrocze 2011  

Roku. 

          Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do przedstawionej informacji o przebiegu 

wykonania budżetu gminy Praszka za I półrocze 2011 roku. 

Radni nie mieli uwag do przedstawionej informacji. 

   

Ad 17.    Zapytania i wolne wnioski. 

                Pan Grzegorz Jabłoński zapytał Sekretarza, kiedy odbędzie się szkolenie z zakresu 

Programu Odnowy Wsi. 

                Pan Krzysztof Pietrzyński  odpowiedział, że ok.10-11 października br., ale jeszcze 

powiadomi  zainteresowanych telefonicznie o terminie szkolenia. 

               Pan Henryk Żyta przedstawił wnioski Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska : 

1/ w związku z przekazaniem budynku szkoły w Ganie zwrócić uwagę by zabezpieczyć pozostałą 

niewykorzystaną część budynku. 

2/ zmusić właściciela nieruchomości w Strojcu po byłym PGR do uporządkowania  tego terenu. 

                Pan Sławomir Trawiński  poruszył sprawę pojemników na  plastik. Wniosek, by ustawić 

je  częściej, bo mieszkańcy muszą wozić te odpady na Kik. 

                Pan Arkadiusz Kościelny odniósł się do wniosku Komisji Rolnictwa dot. zabezpieczenia  

części budynku szkoły w Ganie. Stwierdził, że będzie ta część odpowiednio zabezpieczona i 

wykorzystana albo przez Gminę albo przez sołectwo.  

                Pani Anna Kaczmarek zapytała, jak daleko są zaawansowane sprawy  związane z 

budową farm wiatrakowych. 

                Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, że te sprawy są na etapie 

pozwoleń. Odniósł się też do wniosku Komisji Rolnictwa dot. sprawy uporządkowania terenu w 

Strojcu.  Właścicielem części terenu jest firma budująca biogazownię, a część jest wydzierżawiona 

przez  właściciela. 

               Pan Jan Gędek  - sołtys wsi Strojec poinformował, że ta część terenu zarośnięta    jest 

dzierżawiona przez Pana Kisiela, bo jest ogłoszenie o przetargu na sprzedaż tej części 

nieruchomości. 

               Pan Bogusław Łazik poruszył sprawę dotacji dla  klubów sportowych. Czy jeśli dany klub 

nie wykorzysta dotacji w tym roku, bo np. wycofał drużynę, to czy musi ją zwrócić, bo jest pismo 

LZS  z Przedmościa w sprawie dokończenia budowy szatni na boisku sportowym tj . sfinansowanie 
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zakupu okien i drzwi, które sobie już sami wstawią. Gdyby zaszła taka możliwość, że inne kluby 

nie wykorzystają w całości dotacji  to można by te środki przeznaczyć dla LKS w Przedmościu. 

               Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że  kluby sportowe mają 

umowy i zgodnie z nimi się rozliczają. Po rozliczeniu I transzy przyznawana jest druga i nie ma 

określonych  środków na drużynę tylko jest określone w umowie zadanie. Jeżeli kluby nie rozliczą 

się z przyznanych dotacji to muszą ją zwrócić w całości. Te kwoty nie pokrywają w 100% 

funkcjonowania drużyn, ale są z tych środków pokrywane inne wydatki i raczej kluby 

wykorzystują dotację w całości. Wszystko zależy od rozliczenia się z dotacji, ale to będzie 

wiadomo po 15 grudnia br. 

             Pan Bogusław Łazik  uważa, że skoro są wycofywane drużyny w MOTOR Praszka czy w 

LKS  Kowale to  koszty funkcjonowania są mniejsze i dobrze byłoby gdyby można było znaleźć 

wolne środki i dofinansować inne kluby, w tym LKS Przedmość. Może Rada Sołecka Przedmościa  

mogłaby jeszcze pomóc . 

 

Ad 18.  Sprawy różne. 

                Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pisma, które wpłynęły 

  do biura Rady: 

   - pismo ZNP O/Praszka w sprawie zaplanowania na przyszły rok podwyżek płac dla obsługi  

     i administracji szkół w wysokości 10%.  W uzasadnieniu wniosku ZNP zwraca uwagę,  

     że nauczyciele  mają podwyżki , a obsługa od dwóch lat nie miała podwyżek,  

  - pisma sołtysa wsi Przedmość w sprawie: 

     1/   kontynuacji chodnika, które zostało skierowane do Starostwa Powiatowego w Oleśnie i do  

           wiadomości Rady Miejskiej w Praszce  

      2/  wykonania wiaty we wsi Kik, w związku z dowożeniem dzieci do szkoły w Kowalach. 

  - pismo Wojewody Opolskiego dot. wyznaczenia osób realizujących programy odnowy wsi do 

     odznaczenia. 

 -  pismo OSP Praszka o dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Praszka  

     w 2012 roku. 

                Pan Jan Jarząb  poinformował, że w Strojcu w okresie letnim były półkolonie, na których   

 było 48  dzieci z różnych województw. 

               Pan Jan Gędek – Sołtys Strojca poinformował, że półkolonie finansowane są ze środków   

 pozyskanych od różnych organizacji oraz z Ośrodka Pomocy  Społecznej. 

              Pan Jan Jarząb poinformował również, że ma dzisiaj projekt budowy boiska w Strojcu , jeśli 

Radni byliby zainteresowani to mogą się z nim zapoznać. 

              Pan Bogusław Łazik  - Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Burmistrzowi i 

pracownikom Urzędu Miejskiego, sołtysom, instytucjom oraz ochotniczym strażom pożarnym, policji 



 13

i straży miejskiej  za  wielki wkład pracy w zorganizowanie Dożynek Wojewódzkich w Praszce w 

dniu 11 września br. Wyraził duże uznanie dla  dobrej organizacji dożynek. 

 

Ad 16.  

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  powitał przybyłych na sesję dyrektorów 

szkół, nauczycieli i uczniów i poprosił Panią Danutę Janikowską – Zastępcę Burmistrza o 

przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów  

i egzaminów za rok szkolny 2010/2011, a następnie o wręczenie nagród za najlepsze osiągnięcia w 

nauce i sporcie  w roku szkolnym 2010/2011. 

                 Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza przedstawiła informację o stanie realizacji  

         zadań  oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów za rok szkolny 2010/2011  

         / informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu/. 

                 Następnie Pani Danuta Janikowska poprosiła Burmistrza Praszki i Przewodniczącego Rady  

         Miejskiej o  wręczenie nagród za najlepsze osiągnięcia w nauce i sporcie  w roku szkolnym 

         2010/2011.   

        Na  zakończenie wystąpił zespół taneczny ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Praszce 

 

Ad 19.   

           Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  - Pan  Bogusław Łazik po  wyczerpaniu  porządku 

obrad wypowiedział formułę „ zamykam XI/2011 sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  Podziękował 

wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

 

             Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 
         
            Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 
 
 
 
 
 

 

 


