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P ROTOKÓŁ  Nr  XIII/2011 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu 20 grudnia 2011 roku w godz. 10
00 

do 13
00

 

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 Praszki  

3.   Pan Krzysztof Pietrzyński –  Sekretarz 

4.   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik 

5.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 

6.   Sołtysi - 14 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.     

  6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

  7.  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 .   

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej . 

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2012 rok. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

       i innymi podmiotami uprawnionymi na 2012 rok  

11.  Podjęcie uchwały  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego  

       w zakresie sportu na obszarze Gminy Praszka. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Wierzbiu. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości , położonej w Zawiśnie. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Praszce. 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej  

       oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako działka nr 442/1 o pow. 0,0087 ha. 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej  

       oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako działka nr 437/6 o pow. 0,0199 ha. 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. 

18.  Zapytania i wolne wnioski. 
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19.  Sprawy różne. 

20.  Zakończenie obrad. 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1 

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

na XIII/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.  

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad   wniósł na wniosek  Burmistrza  następujące 

zmiany do porządku obrad: 

- zmianę  treści punktów  12-17 na następującą:  

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości  

       gruntowej, położonej w Wierzbiu. 

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

       gruntowej, położonej w Zawiśnie. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości  

       gruntowej, położonej w Praszce. 

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

       bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako  

       działka nr 442/1 o pow. 0,0087 ha. 

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

       bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako  

       działka nr 437/6 o pow. 0,0199 ha. 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

 

-   wprowadzenie do porządku obrad w punktach 18-20 trzech dodatkowych projektów uchwał dot.  

gospodarki nieruchomościami tj. 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie   wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości  

       gruntowej z przeznaczeniem pod drogę . 

19.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości  
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       gruntowych z przeznaczeniem pod przepompownie  ścieków . 

20.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości  

       gruntowej, położonej  w Praszce . 

Radni jednogłośnie przyjęli proponowane zmiany w porządku obrad. 

          Przewodniczący obrad zapytał Radnych, czy mają inne uwagi lub propozycje do 

przedstawionego porządku obrad .         

Więcej uwag nie zgłoszono. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przegłosowanie  porządku 

obrad  z wprowadzonymi zmianami. 

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  poprzedniej sesji . 

  4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  5.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.     

  6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

  7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia  

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

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej . 

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2012 rok. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

       i innymi podmiotami uprawnionymi na 2012 rok  

11.  Podjęcie uchwały  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego  

       w zakresie sportu na obszarze Gminy Praszka. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości  

       gruntowej, położonej w Wierzbiu. 

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

       gruntowej, położonej w Zawiśnie. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości  

       gruntowej, położonej w Praszce. 

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

       bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako  

       działka nr 442/1 o pow. 0,0087 ha. 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie  
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       bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako  

       działka nr 437/6 o pow. 0,0199 ha. 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie   wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości  

       gruntowej z przeznaczeniem pod drogę . 

19.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości  

       gruntowych z przeznaczeniem pod przepompownie  ścieków . 

20.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości  

       gruntowej, położonej  w Praszce . 

21.  Zapytania i wolne wnioski. 

22.  Sprawy różne. 

23.  Zakończenie obrad. 

 

Ad.  3 

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

Miejskiej w Praszce Nr XII/2011 z dnia  17 listopada 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 XII/2011 z dnia  17 listopada 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 
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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 z działalności za okres 

od 17 listopada  2011 r. do 19 grudnia 2011 r. Informacja stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

          Pan Bogusław Łazik poprosił o dodatkowe informacje dot. przekazania prowadzenia szkoły w 

Wierzbiu Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich . 

           Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza Praszki poinformowała, że Burmistrz wydał  

decyzję zezwalającą Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich na założenie publicznej szkoły 

podstawowej z oddziałem przedszkolnym  w Wierzbiu . Stowarzyszenie złożyło wniosek i zgodnie z 

k.p.a. należało wydać decyzję . Jeżeli Rada podejmie do końca marca 2012 r. uchwałę w sprawie 

likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu, to od września będzie prowadzona szkoła w 

Wierzbiu przez Stowarzyszenie. Jeśli natomiast Stowarzyszenie nie podejmie działalności od 1 

września, to Burmistrz uchyli wydaną decyzję.  

          Przewodniczący obrad zapytał Radnych, czy mają pytania dotyczące przedstawionej przez  

Burmistrza informacji.   Radni nie mieli pytań. 

 

Ad 6.   

                    Pan  Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych  

o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Wszystkie Komisje Stałe  Rady  jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały.  

         Pan Marek Śliwka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt  

uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 117/XIII/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad   7.   

           Pan Bogusław Łazik- Przewodniczący obrad  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.  
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Wszystkie komisje 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 118/XIII/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   8 i 9.  

          Pan Bogusław  Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że punkty 8 i 9 

łączą się ze sobą merytorycznie, gdyż są wnioski dotyczące zmian w projekcie budżetu i w 

przypadku ich przyjęcia przez Radę  nastąpi również zmiana w wieloletniej prognozie finansowej. 

Dlatego proponuje omówić razem oba projekty uchwał : w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej i  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2012 rok, a następnie 

proponuje odczytać kolejno w/w projekty uchwał i głosować. 

          Pan Jacek Owczarek – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odczytał uchwałę Nr 774/2011 z 

19 grudnia 2011 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o 

przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że po przedstawieniu 

Radnym projektu budżetu gminy na 2012 rok  najpierw odbyło się spotkanie informacyjne  

Burmistrza z Radnymi, na którym omówione zostały główne  kierunki i założenia budżetowe oraz  

procedura uchwalania budżetu. Odbyły się też posiedzenia Komisji Stałych Rady  w celu 

rozpatrzenia  projektu budżetu gminy Praszka na 2012 rok i sformułowania ewentualnych wniosków 

dot. zmian w projekcie budżetu. Jako ostatnia odbyła posiedzenie Komisja Budżetowo-Finansowa, 

która wypracowała wnioski dotyczące zmian w budżecie i przedstawiła je na piśmie Burmistrzowi 

Praszki. Burmistrz niezwłocznie przedstawił pisemne stanowisko  dot. wniosków 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

          Następnie Pan Bogusław Łazik przypomniał procedurę uchwalania budżetu gminy: 

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  
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5/ Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 

6/  Głosowanie projektu uchwały budżetowej. 

        

     1/    Pan Marek Śliwka - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  odczytał projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2012 rok. 

     2/  Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał Uchwałę Nr 773/2011 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt opinii o projekcie uchwały 

budżetowej gminy na 2012 rok / Uchwała w załączeniu do protokołu/./ 

     3/    Komisje Stałe Rady przedstawiły opinie i wnioski  dotyczące projektu budżetu na 2012 rok. 

- Komisja Gospodarczego Rozwoju Gminy nie zajęła stanowiska w sprawie projektu budżetu Gminy 

Praszka na 2012 r. Komisja przedłożyła dwa wnioski: 

1/ wprowadzenie zadania inwestycyjnego „ ORLIK”  i  sfinansowanie go z kredytu / 5 za,1 

wstrzymujący/, 

2/  wprowadzenie zadania inwestycyjnego „ Centrum Rekreacyjno-Kulturalne w Strojcu” /1 za, 5 

wstrzymujących/ 

-  Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska proponuje wprowadzenie następujących zmian / 

przyjętych jednogłośnie/: 

Zmniejszyć wydatki: 

-  w dziale 750  - na diety radnych i sołtysów o kwotę 15.000,00 zł 

-  remont archiwum i USC przełożyć na czas lepszej sytuacji finansowej gminy,  

- w dziale 900  rozdz.90003 –  oczyszczanie miast i wsi - o kwotę 21.000 zł 

                        rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach –o  kwotę 40.000 zł 

- w dziale 600 – chodnik w ul. Szosa Gańska - o kwotę 30.000,00 zł 

-  w dziale 758-rozdz.75818 – Rezerwa budżetowa  o kwotę 30.000,00zł 

Zwiększyć wydatki: 

-  na remonty dróg, wodociąg w Tokarach, uliczkę na os. Mickiewicza w Praszce . 

Komisja przyjęła dwa wnioski /2-za,4 wstrzymujące/: 

1/ budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kulturalnego w Strojcu/ kredyt inwestycyjny/ 

2/ nawierzchnia ul. Zagrodniki w Przedmościu /finansowanie z funduszu sołeckiego i środków z 

działu 600. 

Komisja analizowała również sprawę budowy Boiska ORLIK w Praszce i uważa, że jest to zbyt 

kosztowna inwestycja i nie popiera tego zadania. Proponuje, by zamiast ORLIKA w ramach 

kredytu 200-250 tys. zł zrealizować ul. Zagrodniki w Przedmościu . 
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-  Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej  wnosi o wprowadzenie do 

projektu budżetu na 2012 rok zadania – Budowa boiska ORLIK i zaciągnięcie na ten cel kredytu w 

wysokości 1.000.000 zł / wniosek przyjęty 5 za,1 wstrzymujący/, 

-  Komisja Rewizyjna  akceptuje projekt budżetu  na 2012 rok. Po przeanalizowaniu  projektu 

budżetu gminy na 2012 rok uważa, że sytuacja jest na tyle trudna, że nie wprowadza zmian do 

projektu budżetu.  

- Komisja Budżetowo-Finansowa wypracowała następujące wspólne wnioski dot. zmian w projekcie 

budżetu na 2012 rok: 

1/   budowa boiska ORLIK z zaciągniętego kredytu na ten cel/ 4 za, 1 przeciwny, 1 wstrzymujący/, 

2/   budowa kolejnej uliczki  na os. Mickiewicza /domki jednorodzinne/. 

Powyższe wnioski  jak również wnioski poszczególnych komisji stałych  przekazano Burmistrzowi 

         4/   Pan Bogusław Łazik odczytał pisemne stanowisko Burmistrza w sprawie wniosków 

komisji , w którym Burmistrz zaproponował Radzie przegłosowanie wniosku o wprowadzenie 

zadania – budowa Boiska-ORLIK, natomiast wniosków Komisji Rolnictwa nie akceptuje / pismo 

Burmistrza w załączeniu do protokołu/. 

                Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odniósł się do przedstawionych wniosków 

komisji. Stwierdził, że zdaje sobie sprawę, że przedstawiony Radzie projekt budżetu na 2012 rok nie 

spełnia oczekiwań Radnych, ale jest skonstruowany na miarę naszych możliwości. Projekt budżetu 

na 2012 rok uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. W ubiegłym roku 

zaplanowano w budżecie wiele inwestycji, których nie zrealizowano, gdyż trzeba było zapewnić 

utrzymanie  naszych jednostek. Dzięki temu wyszliśmy na koniec roku  dobrze, obciążenia z tego 

roku nie będą aż tak duże jak zakładaliśmy. W 2012 roku mamy możliwość inwestowania tylko 

poprzez zaciągnięcie kredytu. Boisko ORLIK może kosztować nie 1.000.000 zł a 1.300.000 zł. 

Centrum Rekreacyjno-Kulturalne w Strojcu to jest kolejny milion złotych, drogi - następne kilkaset 

tysięcy złotych i to wszystko jest na ok. 3 mln zł. Nie możemy zaciągać kredytu na  2-3 miliony zł. 

Wiele zadań wycofano i nie wnosi poprawek, gdyż byłyby to dalsze obciążenia budżetowe. 

Zwrócił się do Radnych prośbą , by  głosując przedstawione wnioski patrzeć na możliwości i nie 

rozciągać budżetu , bo musimy ostrożnie podchodzić do zaciągania kredytów. Budżet został 

skonstruowany na wskaźnikach Ministerstwa Finansów przy optymistycznych założeniach, ale to się 

może zmienić w ciągu roku. 

         Pan Jarosław Tkaczyński odniósł się jeszcze do ewentualnej realizacji Boiska ORLIK . 

Stwierdził, że techniczne sprawy wymagają konsultacji, jaki ma być poziom, czy potrzebne będą 

pomieszczenia dodatkowe, bo może zmieścilibyśmy się w kwocie ok. 700.000 zł, i te pozostałe 

środki z kredytu można byłoby przeznaczyć np.na uliczki w Praszce. 
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   5/  Pan Bogusław Łazik poprosił, by omówić wszystkie wnioski przedstawione przez poszczególne 

komisje stałe Rady. 

            Pan Jan Jarząb odniósł się do wniosków przedstawionych przez Komisję Rolnictwa tj 

budowa wodociągu w Tokarach i Centrum Rekreacyjno-Kulturalnego w Strojcu.  Ma nadzieję, że 

uda się w tym roku zrobić wodociąg w Tokarach, a co do Centrum to zostały poniesione koszty na 

dokumentację i dobrze byłoby to zadanie również realizować, bo jest dofinansowanie w kwocie 

500.000 zł  z Fundacji Górna Prosna. 

             Pan Jarosław Tkaczyński  wyjaśnił, że na Centrum Rekreacyjno-Kulturalne w Strojcu jest 

dofinansowanie w kwocie 500.000 zł, ale w budżecie na 2012 rok trzeba byłoby pokazać 1.000.000 

zł, a to jest niemożliwe. 

              Pan Bogusław Łazik zapytał, co będzie gdyby nie udało się wprowadzić do budżetu tej 

inwestycji, a jest już przyznane dofinansowanie. 

              Burmistrz odpowiedział, że nie jest pewny czy dojdzie do podpisania umowy na tę dotację. 

Sensownie byłoby złożyć drugi wniosek przy naborze i ograniczyć kwotę. To by się tylko oddaliło w 

czasie, ale decyzja o budowie Centrum w Strojcu jest sensowna i dla Strojca i dla Gminy Praszka. 

              Pan Bogusław Łazik stwierdził, że w przypadku ORLIKA to jest już ostatni rok naboru 

wniosków  o dofinansowanie i jak nie zrealizujemy tego w tym roku to już nigdy. W ubiegłych 

latach było łatwiej, teraz jest trudniej ale to jest ostatni dzwonek. Tak jak powiedział Burmistrz, 

jesteśmy za wszystkimi wnioskami Radnych, ale stan budżetu nie pozwala na  realizację wszystkich 

wniosków. 

             Pan Sławomir Trawiński wnosi o realizację ul. Zagrodniki w Przedmościu. Jest to tylko 

50.000 zł, a są tam zabudowania i droga jest bardzo potrzebna mieszkańcom tej ulicy. 

            Pan Bogusław Łazik stwierdził, że wodociąg Tokary i ul. Małachowskiego były już 

planowane na ten rok i nie zostały zrealizowane. W budżecie na 2012 rok też nie zostały 

zaplanowane te zadania. Czy jeśli uda się zaoszczędzić z kredytu środki to może uda się te zadania 

zrealizować w tym roku. 

              Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poprosił tylko o nie zaciąganie dalszych 

kredytów, ale jeśli uda się zaoszczędzić na budowie ORLIKA to coś można będzie zrealizować z 

tych propozycji Radnych. Prosi o nie zwiększanie kwoty kredytu powyżej 1 mln zł. Jeśli Rada 

zatwierdzi  budowę ORLIKA,  to po rozeznaniu kosztów może udałoby się uzyskać jakieś środki i 

wówczas przeznaczymy na proponowane przez Radnych sprawy. 

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

Burmistrza stanowiska odnośnie wniosków komisji dotyczących budżetu na 2012 rok. 

Więcej pytań i uwag nie było. 
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      6/   Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że przystępujemy do głosowania 

wniosków: 

I –  ujęcie w budżecie na 2012 rok  budowy boiska ORLIK  z zaciągniętego kredytu w kwocie 

1.000.000,00 zł - Kto jest za wnioskiem ? 

Przeprowadzono głosowanie. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek został przyjęty 

większością głosów / 10-za, 5-przeciw, 0 wstrzymujących/  

II – ujęcie w budżecie na 2012 rok budowy Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Strojcu z 

zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł – Kto jest za wnioskiem? 

Przeprowadzono głosowanie. 

              Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że nad wnioskiem głosowało 15 

Radnych: 1- za, 7- przeciw i 7 - wstrzymujących. Wniosek nie został przyjęty.  

III -  wnioski Komisji ds. Rolnictwa i  Ochrony Środowiska dot. przesunięcia środków w projekcie 

budżetu.  

          Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

stwierdził, że wobec opinii Burmistrza, że nie można zmniejszać środków w projekcie budżetu w 

wymienionych działach, gdyż zostały zaplanowane na minimalnym poziomie proponuje nie 

głosować zaproponowanych zmian wydatków, ale jeśli zostaną wygospodarowane środki z 

kredytu na ORLIKA  i sytuacja finansowa pozwoli, proponuje by  zgłoszone propozycje były 

realizowane w pierwszej kolejności tj . wodociąg Tokary, ul. Małachowskiego w Praszce  i 

zgłoszony wniosek przez Pana Sławomira Trawińskiego – budowy drogi ul. Zagrodniki w 

Przedmościu. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad   poddał pod głosowanie propozycje realizacji 

w pierwszej kolejności niżej wymienionych zadań w przypadku zaoszczędzenia z kredytu na 

budowę boiska ORLIK środków : 

1/ budowa ul. Małachowskiego w Praszce – głosowanie: 3 za, 10 przeciw, 2 wstrzymujące.  

Propozycja nie została przyjęta. 

2/ budowa wodociągu Tokary : głosowanie: 3 za, 7 przeciw, 5 wstrzymujące.  Propozycja nie 

została przyjęta. 

3// budowa ul. Zagrodniki w Przedmościu. Glosowanie: 1 za, 7 przeciw, 7 wstrzymujące/. 

Propozycja nie została przyjęta. 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że wnioski realizacji w/w 

inwestycji z kredytu nie zostały przyjęte. 
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             Pan Jan Gędek – Sołtys wsi Strojec zwrócił uwagę, że wodociąg Tokary nie został 

zrealizowany w 2011 r. i teraz w 2012 r. też ma nie być realizowany? 

             Pan Bogusław Łazik wyjaśnił, że wodociąg nie będzie realizowany z kredytu, ale jeśli 

wystąpią okoliczności  i pojawią się możliwości finansowe to Rada rozważy tę sprawę. 

            Pani Małgorzata Zawis  poinformowała, że w związku z wprowadzeniem zmiany w 

projekcie budżetu  dot. budowy boiska ORLIK z kredytu, zmienia się też projekt chwały w 

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Musi zostać wprowadzona w tabeli 

przedsięwzięć dodatkowo 1 kolumna - limit zobowiązań.  

          Pan Marek Śliwka – Przewodniczący Komisji  Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ze zmianą. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

15 Radnych i jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 119/XIII/2011 w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

        Następnie Pan Marek Śliwka - Przewodniczący Komisji  Uchwał i Wniosków odczytał 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2012 rok z wprowadzoną 

zmianą.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

15 Radnych i większością głosów / 13-za, 2 wstrzymujące/ została podjęta uchwała Nr 

120/XIII/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2012 rok. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad 10 

                      Pan  Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych  

o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi na 2012 rok  

Wszystkie Komisje Stałe  Rady  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 121/XIII/2011 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi na 2012 rok. Uchwała stanowi  
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załącznik do protokołu. 

 

Ad  11.   

                 Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w 

zakresie sportu na obszarze Gminy Praszka. 

Wszystkie Komisje Stałe  Rady  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 122/XIII/2011 w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania zadania własnego w zakresie sportu na obszarze Gminy Praszka. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad 12.                  

              Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości 

gruntowej, położonej w Wierzbiu. 

Wszystkie Komisje Stałe  Rady  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 123/XIII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na 

przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Wierzbiu. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

  

Ad 13.                  

              Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości 

gruntowej, położonej w Zawiśnie. 

Wszystkie Komisje Stałe  Rady  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 
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została podjęta uchwała Nr 124/XIII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży  

nieruchomości gruntowej, położonej w Zawiśnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 14.                  

              Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości 

gruntowej, położonej w Praszce. 

Wszystkie Komisje Stałe  Rady  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 125/XIII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży 

nieruchomości gruntowej, położonej w Praszce. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 15.                  

              Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie 

bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako działka 

nr 442/1 o pow. 0,0087 ha. 

Wszystkie Komisje Stałe  Rady  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 126/XIII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży 

w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka 

jako działka nr 442/1 o pow. 0,0087 ha. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 16.                  

              Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie 

bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako działka 

nr 437/6 o pow. 0,0199 ha. 

Wszystkie Komisje Stałe  Rady  jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały.  

         Pan Marek Śliwka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

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

została podjęta uchwała Nr 127/XIII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży 

w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka 

jako działka nr 437/6 o pow. 0,0199 ha. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 17.                  

              Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

Wszystkie Komisje Stałe  Rady  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 128/XIII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 18.                  

              Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości 

gruntowej z przeznaczeniem pod drogę . 

Wszystkie Komisje Stałe  Rady  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 129/XIII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę 

Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę .Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad 19.                  

              Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości 

gruntowych z przeznaczeniem pod przepompownie  ścieków . 

Wszystkie Komisje Stałe  Rady  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 130/XIII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę 
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Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod przepompownie  ścieków .Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad 20.                  

              Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości 

gruntowej, położonej  w Praszce . 

Wszystkie Komisje Stałe  Rady  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 131/XIII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do 

sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej  w Praszce .Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad  21.    

           Przewodniczący obrad poprosił Radnych o zgłaszanie zapytań i wolnych wniosków. 

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

i pomocy społecznej  przedstawił wniosek komisji, by pracownicy Referatu Oświaty przeprowadzili    

ankietę wśród rodziców uczniów szkół w Ganie i w Wierzbiu co do dalszych losów tych szkół. 

          Pan Bogusław Łazik stwierdził, że chodzi o opinię rodziców przed podjęciem ostatecznej 

decyzji o likwidacji tych szkół. 

          Pan  Janusz Dolik  zgłosił  sprawę drogi dojazdowej do szkoły Nr 4 w Praszce, są tam dziury i 

należałoby tę drogę utwardzić. 

            Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz odpowiedział, że będzie wysypana tłuczniem ta droga na 

całej długości do Skotnicy. 

          Pan Zbigniew Pieniek zapytał o pomieszczenia  przeznaczone na stację pogotowia ratunkowego 

w Praszce przy basenie. Firma FALK nie wykorzystuje tych pomieszczeń. 

          Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że to pomieszczenie było 

utrzymywane w rezerwie, gdyż Starostwo Powiatowe w Oleśnie ma sprawę w sądzie i cały czas musi 

ten lokal wykazywać, ale wspólnie z MGOKiS zastanawiamy się nad wykorzystaniem tych 

pomieszczeń. 

 

Ad  22.    

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

do biura Rady:  

- pismo Kolegium  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  w sprawie raportu o stanie gospodarki 

finansowej Gminy. Ponieważ jest to materiał dość obszerny, uchwała wraz z załącznikiem , proponuje 

by Radni zapoznali się z  raportem w biurze Rady. 
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- pismo Sejmiku Województwa Opolskiego dot. apelu  w sprawie zmiany planu finansowego 

Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok dokonanej Zarządzeniem Prezesa NFZ z dnia 10 

października 2011 r.  Sejmik protestuje przeciwko zmianie dystrybucji środków NFZ  dla 

poszczególnych regionów powodującej duże dysproporcje. 

- pismo Publicznego Przedszkola Nr 2 w Praszce w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych 

dla Przedszkola. Będzie przygotowany projekt uchwały w tej sprawie na następną sesję. 

- pismo Pana Krzysztofa Spodziei w sprawie  protestu  mieszkańców Kowali  dot. odrzucenia w 

całości budowy elektrowni wiatrowych i wstrzymania procedury / ok. 200 podpisów mieszkańców 

Kowali/.  

        Pan Jacek Owczarek – Radny z okręgu Kowale wyjaśnił, że był wysłany dokument dot. 

oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowych do konsultacji społecznych i stąd  ten protest. 

Zapytał Burmistrza, co w takim przypadku dzieje się z  taką inwestycją? 

       Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że takie wnioski mieszkańców nie wstrzymują inwestycji, 

zawsze będzie ktoś niezadowolony. Będzie jeszcze spotkanie 10 stycznia 2012 r. w Kowalach z 

przedstawicielem firmy WINDPROJEKT , który wyjaśni wszystkie sprawy dot. budowy wiatraków.  

Jeśli ktoś wydzierżawi grunt pod budowę to ta inwestycja powstanie po wydaniu opinii 

środowiskowej. 

- pismo Firmy KRI zainteresowanej zakupem 65% udziałów Spółki Energia Praszka od Spółki  PL 

Energia SA w sprawie zmiany zapisów Umowy Spółki tak, by występowanie przez Zarząd Spółki z 

wnioskiem o zmianę taryf na ciepło nie wymagało każdorazowej zgody Zgromadzenia Wspólników. 

Pismo zostało skierowane na posiedzenia komisji stałych Rady.   

        Pan Jarosław  Tkaczyński - Burmistrz wyjaśnił, że wystosował odpowiedź  do KRI jako 

właściciel 35% udziałów Spółki , że wyrazi zgodę na proponowaną zmianę zapisu umowy w 

przypadku nabycia przez KRI wszystkich udziałów. 

         Pani Anna Kaczmarek zwróciła się z prośbą do Burmistrza,  by dopilnowano naprawy 

chodników po wykonanych robotach.  Są nowe chodniki i ciągle są rujnowane przez firmy 

wykonujące różnego rodzaju roboty i nie są doprowadzane do stanu poprzedniego. 

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

dniu 29 grudnia o godz. 10
00

  w Muzeum w Praszce. Radni otrzymali dzisiaj zawiadomienie o 

zwołaniu sesji wraz z porządkiem obrad i materiałami. 

        Na zakończenie Pan Bogusław Łazik przekazał życzenia świąteczne, które wpłynęły do biura 

Rady od: PSP w Wierzbiu, PSP w Ganie, PSP Nr 4, ZNP i Stowarzyszenia Nasza Szansa. Złożył 

również życzenia  świąteczne wszystkim obecnym na sesji. 
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        Do życzeń świątecznych przyłączył się również Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki, 

który złożył najlepsze życzenia  z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Radnym , sołtysom i 

zebranym.  

 

Ad 23.    

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

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

wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

             Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

            Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 

 

 


