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PROTOKÓŁ  Nr  XIX/2012 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu  21 czerwca  2012 roku   w godz. 1000  - 1430 

w  Muzeum w Praszce 

  

                                                                     Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik  

                                                                     - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

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

Nieobecny  usprawiedliwiony - Pan Marek Śliwka  
 
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 - 13 osób/ lista obecności w załączeniu/ 
7.   Zaproszeni goście :   
      - Pan  Bolesław Pustelnik – Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad     
                                                   Oddział w Opolu 

   - Pan Stanisław Belka – Wicestarosta Oleski 
8.  Redaktor  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 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 
                rok  i udzielenia  absolutorium Burmistrzowi Praszki z tego tytułu. 
           7.  Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 
                Praszka, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  oraz o przebiegu wykonania planu  
                finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze. 

  8.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
  9.  Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany budżetu Gminy na 2012 rok. 
10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,  
       wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych  
       na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania 
11.  Podjęcie uchwały  w sprawie 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,  
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       współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie  uzgodnienia i zaopiniowania propozycji planu aglomeracji„Praszka”. 
13.  Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół 
       podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez Gminę Praszka. 
14.  Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów w szkołach  
       podstawowych w Gminie Praszka. 
15.  Podjęcie uchwały w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych  
        i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ 
       oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji 
16.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości  
       gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Pod Kowalami w Praszce. 
17.  Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości  
       gruntowej z przeznaczeniem pod zieleń parkową. 
18.  Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 
19.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie  
       bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 3 obrębu Praszka jako 
       działka nr 289/12 o pow. 0,0181 ha. 
20.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  z realizacji Programu współpracy Gminy 
       Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  
       pożytku publicznego za 2011 rok. 
21.  Ocena i rekomendacja przedstawionej „ Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla  
       Gminy Praszka. 
22.  Zapytania i wolne wnioski.  
23.  Sprawy różne. 
24.  Zakończenie obrad. 
 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:  

 

Ad .1 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych 

radnych na XIX/2012 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 14 radnych,  zatem obrady 

są prawomocne. 

            Powitał  również gości zaproszonych: Pana Bolesława Pustelnika – Dyrektora Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu oraz Pana Stanisława Belkę – Wicestarostę 

Oleskiego, Sołtysów, Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego oraz  przedstawiciela gazety 

Kulisy Powiatu.   

 

Ad 2   

           Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad, który 

otrzymali wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o sesji.   

          Przewodniczący obrad  stwierdził, że zawiadomienia o  zwołaniu sesji zostały wysłane do 

Radnych dwa tygodnie temu, a w tym czasie wynikły nowe sprawy, które zostały przedstawione do 
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rozpatrzenia Radzie. W związku z tym proponuje wprowadzić do porządku obrad następujące 

zmiany: 

- w punkcie 6  dot. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki  zostały przygotowane dwa 

projekty uchwał zamiast jednego, który został przekazany w materiałach na sesję tj: 

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2011 rok, 

- w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 

Proponuje wprowadzić tę zmianę jako punkt 6 i 7  a następne punkty otrzymają kolejne numery. 

Ponadto  wpłynęły dodatkowo dwa projekty  uchwał, które proponuje wprowadzić do porządku 

obrad jako punkty 22 i 23, po bloku uchwał: 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia  porozumienia międzygminnego w celu przeprowadzenia 

procesu zakupowego i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. 

23.   Pod jęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach resortowego programu 

wspierania  rodziny i systemu pieczy na rok 2012 „ Asystent Rodziny 2012” współfinansowanego ze 

środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Następne punkty porządku obrad otrzymają kolejne numery. 

Przewodniczący obrad zapytał Radnych, czy są inne uwagi lub propozycje do przedstawionego 

porządku obrad .         

Uwag nie zgłoszono. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przegłosowanie  porządku 

obrad z proponowanymi zmianami. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie przyjęli porządek obrad . 

 

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

  2.  Ustalenie porządku obrad. 

  3.  Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji . 

  4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  5.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.     

  6.  Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  

       z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. 
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  7.  Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania   

       budżetu za 2011 rok. 

           8.  Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 

                Praszka, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  oraz o przebiegu wykonania planu  

                finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze. 

  9.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

10.  Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany budżetu Gminy na 2012 rok. 

11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,  

       wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych  

       na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania 

12.  Podjęcie uchwały  w sprawie 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. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie  uzgodnienia i zaopiniowania propozycji planu aglomeracji „Praszka”. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół 

       podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez Gminę Praszka. 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów w szkołach  

16.  Podjęcie uchwały w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych  

        i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ 

       oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji 

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

       gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Pod Kowalami w Praszce. 

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

       gruntowej z przeznaczeniem pod zieleń parkową. 

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

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

       bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 3 obrębu Praszka jako 

       działka nr 289/12 o pow. 0,0181 ha. 

21.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  z realizacji Programu współpracy Gminy 

       Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  

       pożytku publicznego za 2011 rok. 

22.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia  porozumienia międzygminnego w celu 
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       przeprowadzenia procesu zakupowego i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. 

23.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach resortowego  

       programu wspierania  rodziny i systemu pieczy na rok 2012 „ Asystent Rodziny 2012”  

       współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

24.  Ocena i rekomendacja przedstawionej „ Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla  

       Gminy Praszka. 

25.  Zapytania i wolne wnioski.  

26.  Sprawy różne. 

27.  Zakończenie obrad. 

 
Ad.  3 

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

poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Praszce Nr  XVIII/2012 z dnia 7 maja 2012 r. wyłożony  był do 

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

do protokołu. 

Nie wniesiono do protokołu uwag.  Przeprowadzono głosowanie.  

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokół Nr XVIII/2012 z dnia 7 

maja 2012 r. 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  Grzegorz Kowalczyk 

         - Pan Kordian Poniatowski 

         - Pan Anna Kaczmarek 

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  Grzegorz Kowalczyk - Przewodniczący 

         - Pan Kordian Poniatowski 

         - Pan Anna Kaczmarek 
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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 poprosił by w pierwszej kolejności wysłuchać 

wyjaśnień Pana Bolesława Pustelnika dyrektora GDDKiA Oddział w Opolu  odnośnie przerwania 

robót na drodze krajowej Nr 42 Praszka-Rudniki . 

         Pan Bolesław  Pustelnik – Dyrektor GDDKiA Oddział w Opolu  poinformował, że w 

programie działań GDDKiA Oddział w Opolu założono skończenie remontów i modernizacji 

wszystkich dróg na terenie powiatu oleskiego i tak robiono do czasu upadłości pierwszej firmy - 

wykonawcy  robót na drodze krajowej  nr 42 na odcinku Dębina -Praszka. W przyszłym tygodniu 

będzie przetarg na nowego wykonawcę tej drogi. 

W drugim etapie zaplanowano budowę drogi krajowej nr 42 na odcinku Praszka – Rudniki. 

GDDKiA Oddział Opole zdobyła pieniądze na ten cel i  w przetargu wygrała najlepsza  firma na 

Opolszczyźnie  z Kędzierzyna-Koźla. Jest rozczarowany, że tak dobre przedsiębiorstwo straciło 

płynność finansową, a dzisiaj banki są źle ustosunkowane dla drogowców i trudno o kredyty. Od 

czterech dni jest w tym przedsiębiorstwie syndyk.  GDDKiA w Opolu proponowała, by dalej robili 

podwykonawcy, ale syndyk nie wyraził na to zgody i dzisiaj GDDKiA zrywa umowę z Firmą  z 

Kędzierzyna-Koźle i  do miesiąca czasu powinien zostać wprowadzony nowy wykonawca. 

Pieniądze są przyznane na ten rok i nie wie, czy znajdzie wykonawcę, który zdąży to zrobić do 

końca roku. Dobrze byłoby, gdyby zostało utworzone konsorcjum, wówczas byłaby ta droga 

zrobiona. Wierzy, że uda się znaleźć dobrego wykonawcę, bo zaczęto robić tę drogę  tak, by była 

zrobiona dobrze. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej wyraził wątpliwość , czy jest możliwe 

wyłonienie nowego wykonawcy w ciągu miesiąca. 

       Pan Bolesław Pustelnik stwierdził, że trzeba zrobić najpierw inwentaryzację wykonanych 

robót, co potrwa ok. 2 tygodni, następnie ogłosić przetarg i jeśli nie będzie protestów to może uda 

się to zrobić w ciągu miesiąca. 

       Pan Stanisław Belka – Wicestarosta Oleski stwierdził, że sumując te terminy to już wychodzi, 

że będzie możliwe dalsze wykonawstwo ok. połowy lub końca sierpnia. 

       Pan Bolesław Pustelnik stwierdził, że nie sądzi by trwało to tak długo. 

       Pan Stanisław Belka dodał, że dzisiaj sytuacja jest bardzo trudna, dwie miejscowości są 

odcięte od świata, jest niebezpiecznie, a wkrótce zaczną się żniwa i musi wyjechać sprzęt ciężki.     

       Pan Bolesław Pustelnik odpowiedział, by nie wchodzić w parametry techniczne, gdyż 

GDDKiA wie jak to robić . 
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       Pan Stanisław Belka poinformował, że Starosta Oleski skierował pisma do GDDKiA, do 

Syndyka oraz do Prokuratury  w sprawie przerwania tej inwestycji. Odbyło się posiedzenie 

Komisji  Bezpieczeństwa w Powiecie Oleskim i wszystkie służby mają wielkie obawy dot. 

zaprzestania tej inwestycji. Kiedy przejeżdżał przez Strojec, widział jak ludzie łopatami 

odprowadzają wodę z wykopu, gdyż są obawy, że to popsuje podłoże. 

        Pan Bolesław Pustelnik stwierdził, że nic się tam nie powinno popsuć, gdyż jest tam 

podstawa bitumiczna, będzie to sprawdzone przed przystąpieniem do dalszej budowy. 

        Pan Stanisław Belka stwierdził, że zerwanie umowy z Syndykiem jest dobrym posunięciem. 

        Pan Bolesław Pustelnik stwierdził, że GDDKiA chciała wcześniej zerwać umowę, ale 

wówczas myśleliśmy, że uda się wprowadzić podwykonawców i kontynuować budowę drogi. 

Ponieważ syndyk tego nie zrobił jest już powód  do zerwania umowy. Dzisiaj podpisuje pismo w 

tej sprawie. 

         Pan Stanisław Belka poinformował, że Starostwo i gmina będzie dochodzić roszczeń z tytułu 

zniszczonych dróg, którymi jeździł sprzęt transportowy . Są dokumenty, fotografie, jaki sprzęt 

jeździł i będziemy dochodzić odszkodowania . 

         Pan Jarosław Tkaczyński zwrócił się do Dyrektora GDDKiA, by zabezpieczyć wykopy, bo 

firma  zostawiła drogę wykorytowaną, są tam uskoki i jak pada deszcz  to ich nie widać i grozi to 

niebezpieczeństwem. Przez ten czas oczekiwania  na nowego wykonawcę prosi o zabezpieczenie  

terenu budowy i umożliwienie dojazdu karetek pogotowia, straży. 

         Pan Bolesław Pustelnik stwierdził, że można powołać komisję i to zrobimy. 

         Pan Stanisław Belka zapytał, co będzie jeśli nie zdąży GDDKiA zrobić tej drogi w tym roku. 

         Pan Bolesław Pustelnik odpowiedział, że nie chce „gdybać” co będzie.  Została jeszcze do 

zrobienia w tym roku droga Olesno-Stare Olesno. GDDKiA stara się zrobić wszystkie drogi na 

terenie powiatu oleskiego tak by cała sieć dróg była bezpieczna.  

          Pan Jan Jarząb stwierdził, że droga przez Strojec jest kompletnie rozwalona, wszystkie drogi 

objazdowe rozjeżdżone, zniszczone zostały pieniądze wiejskie wydane na te drogi. 

          Pan Bolesław Pustelnik stwierdził, że najlepiej byłoby nic nie robić, ale nie ma innego 

wyjścia , jest to robione od strony bezpieczeństwa. Od Jaworzna jest zrobione dobrze, została tam 

tylko część drogi do zrobienia w przyszłym roku. 

          Pan Stanisław Belka  stwierdził, że jeśli w tym roku nie będzie zrobiona droga to pieniądze 

przepadną.   

          Pan Józef Pilarski zwrócił uwagę, że pomija sprawy bezpieczeństwa i utrudnień, ale trzeba 

zrobić wszystko by dokończyć tę inwestycję. Dziwi się, że już na początku to zadanie się  
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zawaliło. Co można zrobić, by pomóc w tej sprawie . Mamy dwóch parlamentarzystów, którzy  

może mogliby pomóc w sferze finansowania tego zadania. 

          Pan Pustelnik stwierdził, że zewnętrzne naciski nic nie dają, GDDKiA najlepiej pomoże 

spokój społeczny, by móc dalej normalnie działać. To będzie najlepsze lekarstwo na 

przyśpieszenie tego zadania. 

          Pani Anna Kaczmarek zwróciła się do Dyrektora GDDKiA, by poczynił działania w kwestii  

usunięcia słupów na chodniku przy ul. Piłsudskiego. Stoi tam pięć słupów i nie można tam 

przejechać wózkiem z dzieckiem. Poza tym ciągle chodniki są dewastowane przez firmy, które coś 

tam robią i nie doprowadzają tych chodników do stanu pierwotnego. 

            Pan Bolesław Pustelnik stwierdził, że jest mu znany ten problem, ale ciężko się dogadać z 

Zakładem Energetycznym w tej kwestii. Staramy się robić tak by poprawić warunki  mieszkańcom, 

ale czasem wychodzą  takie rzeczy. 

           Pan Trawiński zapytał, jaką ofertę cenową złożyła firma z Kędzierzyna-Koźla i czy  

sprawdzono  płynność finansową podczas przeprowadzania przetargu. 

           Pan Bolesław Pustelnik stwierdził, że sprawdzono  sytuację finansową firmy  z ubiegłego 

roku, ale sytuacja ta pogorszyła się dopiero na koniec roku i to spowodowało plajtę firmy. Wcześniej 

Firma z Kędzierzyna-Koźla chciała  nawet przejąć budowę po Mega-Bruk, wykonawcy drogi 

Dębina –Praszka. Na bieżąco nie ma możliwości sprawdzenia płynności finansowej. 

         Pan Sławomir Trawiński zapytał, jaki był w ofercie kosztorysowej koszt tej inwestycji. 

         Pan Bolesław Pustelnik stwierdził, że najważniejszym kryterium wyboru oferenta jest cena. 

Najniższą cenę zaoferowała firma MEGA BRUK, która wcześniej zbankrutowała,  a Firma  z 

Kędzierzyna – Koźla była druga pod względem ceny i stąd wygrała przetarg. 

        Pan Sławomir Trawiński zapytał dlaczego GDDKiA  nie zastosowała przy tej budowie 

jednostronnego ruchu, wówczas nie byłoby takich kłopotów. 

        Pan Bolesław Pustelnik odpowiedział, że nie było zgody mieszkańców oraz instytucji 

środowiskowych. 

        Pan Jan Gędek – Sołtys wsi Strojec  poinformował, że  mieszkańcy Strojca są zbulwersowani 

tą sytuacją, nie chce powtarzać ich słów. Stara się uspokoić mieszkańców, ale ich cierpliwość się 

kończy. W wykopach teraz stoi woda , a co będzie jesienią czy zimą. Wtedy będzie tragedia. 

       Pan Grzegorz Kowalczyk zauważył, że przygląda się tym przetargom i jeśli wybiera się firmę 

z najniższą ceną to jest do przewidzenia, że firma może upaść. 

        Pan Bolesław Pustelnik  stwierdził, że takie są przepisy przetargowe. Warunki przetargu były 

zaostrzone, oferty z najniższą i najwyższą ceną były odrzucone. Jednak wybierając firmę trzeba 

zachować zgodność z przepisami, gdyż inni oferenci mogą złożyć protest. 
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       Pani Wiesława Borowiec jako mieszkanka ul. Warszawskiej w Praszce przedstawiła pismo 

podpisane przez mieszkańców ul. Warszawskiej skierowane do Dyrekcji GDDKiA w Opolu z 

żądaniem natychmiastowego utwardzenia i otwarcia drogi nr 42, gdyż zamknięta została droga na 

odcinku 11 km, nie mogą dojechać kontrahenci i klienci firm działających przy  tej ulicy. W 

piśmie mieszkańcy zwracają uwagę, że GDDKiA powinna  wybrać takie rozwiązanie, które by nie 

utrudniało mieszkańcom życia. Przedsiębiorcy z ul. Warszawskiej będą występować do GDDKiA 

z roszczeniami o odszkodowanie. Ponadto zwracają uwagę, że wykopy stanowią 

niebezpieczeństwo dla ludzi i może się to skończyć tragedią. Mieszkańcy oczekują  konkretnego 

rozwiązania zastępczego, a nie tylko odpowiedzi na pismo. Pismo zostało wręczone Panu 

Dyrektorowi GDDKiA. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że chyba wszystkie 

kwestie dot. wstrzymania budowy drogi  zostały poruszone i ma nadzieję, że  wszystko pójdzie 

dobrym tokiem i do zimy zostanie ta droga zrobiona. Podziękował  Dyrektorowi GDDKiA za 

przybycie i poinformowanie Rady i mieszkańców o  podejmowanych działaniach dot.  dalszej 

budowy drogi. Trudno się dziwić, że mieszkańcy i Radni  są tą sytuacją zbulwersowani , ale 

obecny stan drogi nie pozwala na normalne funkcjonowanie mieszkańcom naszej gminy. 

           Pan Stanisław Belka – Wicestarosta Oleski stwierdził, że to co mówił dyrektor GDDKiA daje 

trochę nadziei, że ta droga będzie robiona w tym roku, bo w przyszłym nie będzie to już możliwe. 

Zerwanie umowy przez GDDKiA też napawa optymizmem, że ruszy szybciej proces przetargowy i  

zrobią tę drogę.  

            Pan Stanisław Belka przedstawił informację o działaniach powiatu na terenie gminy Praszka. 

Poinformował , że powiat nie ma prawie żadnych nowych  inwestycji , musi dokończyć chodnik w 

ul Szosa Gańska  i w Radłowie. Musi pospłacać to co zrobili. Chodnik w ul. Szosa Gańska jest 

niedokończony, ale najpierw trzeba  naprawić zrujnowany pas asfaltu i inne szkody. Brakuje do 

wjazdu na ogródki działkowe ok. 90 m chodnika  i jest decyzja Zarządu Powiatu, by to zrobić do 

końca lipca. Burmistrz   Praszki oraz Neapco zadeklarowali pomoc finansową. Na terenie powiatu  

prowadzone są roboty utrzymaniowe , czyszczenie przepustów, studzienek. Na terenie gminy 

Praszka zrobiono destruktem  odcinek  drogi Gana-Kuźnica . Jeśli będą środki zrobiona będzie na 

całej długości. 

         Pan Stanisław Belka przedstawił też informację odnośnie  szkół ponadgimnazjalnych w 

Praszce. Były pewne niedopowiedzenia , bo sytuacja jest taka, że mamy niż demograficzny, ale w 

rezultacie Zarząd Powiatu zdecydował, że pozostaną dwie szkoły w Praszce: zawodowa przy ul. 

Sportowej i Liceum ogólnokształcące przy ul. Kaliskiej. Ponieważ zmniejszyła się liczba oddziałów 

poczyniono zmiany kadrowe w szkołach: 12 osób dostało wypowiedzenia, 19 osobom nie 
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przedłużono umów, a 22 osobom dano wypowiedzenia zmieniające / obniżono ilość godzin 

dydaktycznych/. Ostateczne decyzje kadrowe będą podjęte po zakończeniu naboru. W powiecie 

mamy 690 absolwentów gimnazjum, a w tej chwili zapisało się 814 uczniów. Poziom naszych szkół 

jest dobry, stąd dużo chętnych. 

         Pan Stanisław Belka poinformował również, że wczoraj na sesji Rady Powiatu  została podjęta 

uchwała w sprawie publicznego transportu zbiorowego, na mocy której Starostwo Powiatowe w 

Oleśnie stało się organem nadzorczym nad PKS. Do tej pory wynajmowany był różny transport. 

Potrzebne będą w tej sprawie też porozumienia z gminami  dot.  korzystania z transportu  PKS. 

         Pan Bogusław Łazik podziękował Panu Wicestaroście Oleskiemu za  przybycie i 

przedstawienie informacji dot. działalności powiatu na naszym terenie. Jeśli Radni mają pytania  do 

Wicestarosty to mogą je teraz zadać. 

        Pan Sławomir Trawiński poprosił o naprawę drogi powiatowej ul. Głównej w Przedmościu oraz 

zrobienie chodnika dla dzieci uczęszczających do szkoły. 

        Pan Stanisław Belka odpowiedział, że zna stan  dróg i w Przedmościu zostało dużo zrobione,  

są gorsze odcinki dróg, które wymagają naprawy. 

          Następnie Pan Jarosław Tkaczyński -  Burmistrz Praszki  przedstawił informację z 

działalności za okres od 8 maja  2012 r. do 20 czerwca 2012 r.  Informacja stanowi załącznik do 

protokołu. 

         Przewodniczący obrad zapytał Radnych czy mają pytania dot. przedstawionej informacji. 

Pytań nie było. 

 

Ad   6.  
             
           Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poinformował, że  zgodnie 

z ustawą o finansach publicznych  w procedurze udzielania absolutorium Burmistrzowi Praszki za 

ubiegły rok  Rada ma  obowiązek zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz 

sprawozdania finansowego gminy za 2011 r. 

          Przewodniczący obrad  poinformował, że przygotowane są dwa projekty uchwał: 

1/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2011 rok, 

2/  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2011 

rok. 

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

Gminy Praszka za 2011 rok  Burmistrz przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz 
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przekazał Radzie Miejskiej w Praszce w dniu  21 marca 2012 r. /sprawozdanie stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu/. W dniu 8 maja 2012 roku Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej w Praszce 

sprawozdanie finansowe gminy Praszka za 2011 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 2011 r. 

          Przewodniczący Komisji Stałych Rady przedstawili kolejno opinie komisji dot. sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2011 rok i sprawozdania finansowego gminy za 2011 r.  

  - Komisja Budżetowo - Finansowa jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie z wykonania  

budżetu Gminy Praszka  oraz  sprawozdanie finansowe gminy za 2011 r.  

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

zaakceptowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Praszka  oraz sprawozdanie finansowe 

gminy za 2011 r.  

  -  Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie  

z wykonania budżetu  Gminy Praszka  oraz  sprawozdanie finansowe gminy za 2011 r.  

 - Komisja d/s Gospodarczego Rozwoju Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała   

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Praszka oraz sprawozdanie finansowe gminy za 2011 r.  

- Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy Praszka oraz sprawozdanie finansowe gminy za 2011 r.        

          Pan Jacek Owczarek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  przedstawił  Uchwałę 

Nr 135/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy  za 2011 rok – opinia pozytywna 

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/.                

         Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2011 rok. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

Radnych /14 za projektem uchwały/, zatem Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 158/XIX/2012 w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdanie finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  gminy  

za 2011 r.    Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
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Ad 7. 

           Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  

wniosku Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania 

budżetu za 2011 rok. 

          Pan Józef Pilarski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja 

Rewizyjna na posiedzeniu w dniu16 maja 2012 r. dokonała kontroli sprawozdań, udzielonych ulg , 

umorzeń i zwolnień za 2011 r. oraz zapoznała się z informacją o stanie mienia Gminy, a w dniu 18 

maja 2012 r. analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok i sprawozdanie finansowe 

gminy. Odczytał protokoły komisji, a następnie przedstawił Uchwałę Nr 1/2012 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 287/2012 z 

dnia 8 czerwca 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o 

wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2011 rok – opinia pozytywna /uchwała 

stanowi załącznik do protokołu/ . 

        Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt uchwały w 

sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 

         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. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

14 radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 159/XIX/2012 w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi  Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

             Pan Bogusław Łazik pogratulował Burmistrzowi uzyskania absolutorium. 

             Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki podziękował za udzielenie absolutorium za 

2011 rok. Dodał, że w ubiegłym roku sytuacja finansowa nie była dobra, ale dzięki programowi 

naprawczemu, który został wprowadzony  w ubiegłym roku przez Radę mamy lepszą sytuację 

finansową  i dzięki temu mógł uzyskać absolutorium. 
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Ad 8. 

              Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o przedstawienie 

opinii   dot. projektu  uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 

gminy Praszka, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  oraz o przebiegu wykonania 

planu  finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze. 

Wszystkie komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt  uchwały. 

           Pan Grzegorz Kowalczyk  – 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 160/XIX/2012 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania budżetu gminy Praszka, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  oraz o 

przebiegu wykonania planu  finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  9 

          Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii 

dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

            Pan Grzegorz Kowalczyk – 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 161/XIX/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad 10.  

          Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii 

dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

            Pan Grzegorz Kowalczyk – 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 większością 

głosów / 13 za, 1 wstrzymujący/ została podjęta uchwała Nr 162/XIX/2012 w sprawie zmiany 

budżetu Gminy na 2012 rok.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad  11. 

          Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii 

dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek 

opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

            Pan Grzegorz Kowalczyk – 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 163/XIX/2012 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, 

wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 

drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania.  Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 
Ad 12.   

          Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii 

dotyczących projektu uchwały w sprawie 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 zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

            Pan Grzegorz Kowalczyk – 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 164/XIX/2012 w sprawie 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 
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upowszechnianie  aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego.  Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad 13.  

            Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii 

dotyczących projektu uchwały w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania propozycji planu aglomeracji 

„Praszka”. Temat był dokładnie rozpatrzony na posiedzeniach komisji. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

            Pan Grzegorz Kowalczyk – 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 165/XIX/2012 w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania propozycji planu 

aglomeracji „Praszka”.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad 14.               

             Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii 

dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez Gminę Praszka. Projekt uchwały był 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji stałych. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

            Pan Grzegorz Kowalczyk – 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 166/XIX/2012 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez Gminę Praszka. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad 15.   
             Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii 

dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów w 

szkołach  podstawowych w Gminie Praszka. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 
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            Pan Grzegorz Kowalczyk – 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 167/XIX/2012 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i 

oddziałów w szkołach  podstawowych w Gminie Praszka. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad 16.  

         Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii 

dotyczących projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i 

niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ oraz 

trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

            Pan Grzegorz Kowalczyk – 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 168/XIX/2012 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd 

organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej 

dotacji. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 17.            

            Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii 

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

nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Pod Kowalami w Praszce. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

            Pan Grzegorz Kowalczyk – 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 169/XIX/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę 

Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Pod Kowalami w Praszce. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 18.   
            Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii 

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

nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod zieleń parkową. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

            Pan Grzegorz Kowalczyk – 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 170/XIX/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę 

Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod zieleń parkową. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu. 

 
Ad 19.   

           Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii 

dotyczących projektu uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 

lata. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

            Pan Grzegorz Kowalczyk – 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 171/XIX/2012 w sprawie użyczenia nieruchomości na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad 20.  

             Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii 

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

bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 3 obrębu Praszka jako 

działka nr 289/12 o pow. 0,0181 ha. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

            Pan Grzegorz Kowalczyk – 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 172/XIX/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do 

sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 3 

obrębu Praszka jako działka nr 289/12 o pow. 0,0181 ha. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad  21.   
             Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii 

dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  z realizacji Programu współpracy 

Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za 2011 rok. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

            Pan Grzegorz Kowalczyk – 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 173/XIX/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania  z realizacji Programu 

współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 rok. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad 22.   

           Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii 

dotyczących projektu uchwały w sprawie zawarcia  porozumienia międzygminnego w celu  

przeprowadzenia procesu zakupowego i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Projekt 

uchwały był przedstawiony na posiedzeniach komisji stałych i dokładnie omówiony. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

            Pan Grzegorz Kowalczyk – 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 174/XIX/2012 w sprawie zawarcia  porozumienia międzygminnego w 

celu  przeprowadzenia procesu zakupowego i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 23.  

          Pan Bogusław Łazik stwierdził, że  projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu 

w ramach resortowego programu wspierania  rodziny i systemu pieczy na rok 2012 „ Asystent 

Rodziny 2012” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej był 

przedstawiony na posiedzenia tylko dwóch komisji: Rewizyjnej i Rozwoju Gospodarczego Gminy.  

Poprosił obecnego  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce o  przedstawienie informacji 

na ten temat. 

            Pan Leszek Krzyżanowski – Kierownik OPS w Praszce poinformował, że w tym roku doszło 

do realizacji  gminom nowe zadanie pieczy zastępczej nad rodziną. To zadanie realizuje OPS i 

przystąpił do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  

„ Asystent rodziny 2012”.  Wniosek  konkursowy został zatwierdzony przez Ministerstwo jako jeden 

z 6 projektów z woj. opolskiego i  OPS  musi zabezpieczyć środki własne na ten projekt. 

Dodał, że OPS uczestniczy również w drugim projekcie na realizację programu osłonowego i czeka 

na rozstrzygnięcie konkursu. 

         Pan Grzegorz Kowalczyk – 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 175/XIX/2012 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach 

resortowego programu wspierania  rodziny i systemu pieczy na rok 2012 „ Asystent Rodziny 2012” 

współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad 24.   

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

z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, która wprowadziła obowiązek ustawowy corocznego 

sporządzania sprawozdania przez Gminę Praszka oceny zasobów pomocy społecznej, Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Praszce przedstawił Radzie  dokument pn. „Ocena zasobów pomocy 

społecznej na rok 2011 dla gminy Praszka”.  

           Pan Leszek Krzyżanowski – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce 

poinformował, że jest to nowe narzędzie do określania potrzeb pomocy społecznej i będzie stanowić 

podstawę planowania budżetu samorządu na następne lata. Wyjaśnił, że są różne techniki przyjęcia  

w gminach  sprawozdania , jedni przeprowadzają głosowanie i podejmują w tej sprawie uchwały 

inni przyjmują  tylko do wiadomości . 
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          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej  zapytał Radnych czy są uwagi do 

przedstawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej  sprawozdania. 

Radni nie mieli uwag. 

         Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Praszce przyjęła  do wiadomości bez  

uwag  sprawozdanie „Ocena zasobów pomocy społecznej na 2011 rok dla Gminy Praszka” .  

 

Ad  25.   

          Pan Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji  ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i 

Pomocy Społecznej przedstawił wnioski komisji: 

1/  od 1 stycznia 2013 roku utworzyć wiejskie świetlice kulturalno-oświatowe we wsiach: Gana, 

Kowale i Brzeziny, 

2/  zwiększyć pensje pracownikom obsługi i administracji w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Praszka / a szczególnie tym z 20 letnim stażem pracy/, 

3/   dokończyć remont budynku Urzędu Miejskiego w Praszce. 

    Pan Jan Jarząb zapytał Burmistrza, kiedy odbędzie się przetarg na budowę wodociągu w 

Tokarach. 

     Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że przetarg będzie ogłoszony po dzisiejszej sesji. 

     Pan Bogusław Łazik wniósł o wprowadzenie zmian do budżetu gminy na następnej sesji 

dotyczącej realizacji  budowy ul. Małachowskiego w Praszce. Wpłynęło do Rady Miejskiej kolejne 

już pismo w tej sprawie, w którym mieszkańcy tej ulicy domagają się  realizacji tego zadania 

zgodnie z obietnicami. 

        Pan Andrzej Rychter przyłączył się do wniosku Pana Łazika. Przedstawił również wniosek o 

naprawę parkietu w sali gimnastycznej w gimnazjum, gdyż  niedługo trzeba będzie wymieniać cały 

parkiet, a to już będzie znacznie większy koszt. 

         Pan Jan Gędek – Sołtys wsi Strojec  przypomniał, że istnieje droga gminna przez Stanisławkę 

w Strojcu, która łączy dwie drogi powiatową i krajową. Gdyby była przejezdna, to ułatwiłoby to 

przejazdy w tym trudnym okresie , a także stanowiłaby trasę turystyczną. Może warto byłoby to 

zrobić wspólnie z Nadleśnictwem . 

         Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował Radnych, że Gmina Praszka ma 

przyznane środki finansowe na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy  dla osób z 

chorobami psychicznymi w  budynku szkoły w Ganie. Ponieważ jest to na razie tylko informacja 

telefoniczna , Rada nie może podejmować w tej sprawie uchwały. Potrzebne jest jednak stanowisko 

Rady, czy wyraża zgodę na  utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie, gdyż  

trzeba zlecić projekt tego zadania. 
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          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że temat jest dobrze znany Radnym, 

gdyż już wcześniej była informacja o zamiarze utworzenia Środowiskowego  Domu Samopomocy w 

Ganie. Była ta sprawa również omawiana szeroko na posiedzeniach Komisji Stałych Rady przed 

dzisiejszą sesją.  Jest to z pewnością bardzo potrzebna instytucja w naszej gminie. Zapytał Radnych: 

Kto jest  za propozycją utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobami 

psychicznymi w Ganie? 

Radni jednogłośnie zaakceptowali propozycję utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Ganie. 

 

Ad 26.   

         Pan Bogusław Łazik przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Rady w okresie między 

sesjami: 

- pismo Firmy DIAMON dot. poprawienia obecnych preferencji dla inwestorów  tworzących nowe 

miejsca pracy , a w szczególności zmiany warunku dot. ilości zatrudnionych osób  tj. do10-20 osób. 

         Pan Bogusław Łazik stwierdził, że po dyskusjach na posiedzeniach komisji Radni stwierdzili, 

że nie można nierozsądnie podejmować takich uchwał i rozdawać publiczne pieniądze.  

- pismo Radnego Arkadiusza Kościelnego w sprawie utworzenia świetlicy w Ganie. Pismo 

rozpatrywała Komisja Oświaty i jest złożony wniosek w tej sprawie. 

- pismo Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji  o wsparcie finansowe organizacji Święta 

Policji. 

     Komisje negatywnie zaopiniowały prośbę Komendanta . 

- pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie o dofinansowanie 

utrzymania w gotowości bojowej samochodów i  sprzętu  ratowniczego. 

     Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały propozycję Burmistrza, by przeznaczyć na ten cel 

2.000,00 zł. 

- pismo mieszkańców ul. Małachowskiego  w sprawie  budowy drogi.  Został już przedstawiony  

wniosek w tej sprawie przy omawianiu zmian  do budżetu. 

     Pan Henryk Żyta  przypomniał o wniosku  w sprawie odtworzenia drogowskazów w Skotnicy. 

Wniosek był złożony  parę miesięcy temu i do tej pory nie zostało to zrobione. 

     Pan Bogusław Łazik poruszył sprawę wyjazdu delegacji z Gminy Praszka do partnerskiego 

miasta w Niemczech Mutterstadt. Zaplanowany jest pobyt 3 dniowy w Mutterstadt od piątku do 

niedzieli, w poniedziałek rano powrót. Jest to jubileusz 10 lecia partnerstwa  i zainteresowanych 

wyjazdem prosi o zgłoszenie jak najszybciej chęci uczestnictwa  do biura Rady.   
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      Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że jest 10 miejsc  dla przedstawicieli Gminy . Prosi, by 

do końca czerwca  zainteresowani Radni zgłosili chęć wyjazdu do Mutterstadt. 

       Pan Bogusław Łazik poinformował, że następna sesja jest planowana ok. 21-22 sierpnia . 

 

Ad 27.   

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

obrad wypowiedział formułę „ zamykam XIX/2012 sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  Podziękował 

wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

             Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 
         
 

                 Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 
 


