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PROTOKÓŁ  Nr  XX/2012 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu  22 sierpnia  2012 roku   w godz. 1500  - 1545 

w  Urzędzie Miejskim 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 Andrzej Rychter  
 
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 

 
         
STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:  

 

Ad .1 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych 

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

są prawomocne. 

            

Ad 2  

           Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poinformował, że dzisiejsza sesja została zwołana        

na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na wniosek 

Burmistrza Praszki z proponowanym porządkiem obrad: 

  1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2.  Przyjęcie porządku obrad. 

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

  4.  Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Osłonowego  

       „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania 

       Przemocy w Rodzinie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki  
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       Społecznej. 

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

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

  6.  Zakończenie obrad. 

      Przewodniczący obrad stwierdził, że wszyscy Radni otrzymali zawiadomienia o zwołaniu sesji  

wraz z  proponowanym porządkiem obrad i projektami uchwał.  Zapytał Radnych, czy mają uwagi 

do przedstawionego porządku obrad .         

Uwag nie zgłoszono. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przegłosowanie  porządku 

obrad . 

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.  Przyjęcie porządku obrad. 

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

  4.  Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Osłonowego  

       „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania 

       Przemocy w Rodzinie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki  

       Społecznej. 

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

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

  6.  Zakończenie obrad. 

 

Ad  3 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza Praszki o 

uzasadnienie wniosku o zwołanie sesji i omówienie przedstawionych projektów uchwał. 

          Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że głównym powodem zwołania sesji 

jest  sprawa dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok  w związku z budową „Boiska- 

ORLIK”.  Ponieważ było odstępstwo od projektu -  podgrzewana płyta boiska , wymagało to zgody 

Ministerstwa, na którą czekaliśmy ok. półtora miesiąca , stąd opóźnienie. W dniu 31 lipca 2012 r. 
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został rozstrzygnięty przetarg na wykonawstwo tej inwestycji  i jesteśmy związani  ofertą do 

zawarcia umowy z wykonawcą do 29 sierpnia 2012 r.  Stąd ten przyśpieszony termin sesji. 

Chcemy też, by firma weszła na teren budowy jak najszybciej z uwagi na korzystne warunki 

atmosferyczne.  Ponieważ  Koszt całej inwestycji wynosi 1.385.000,00 zł, a w budżecie było 

zabezpieczone 1.300.000 ,00 zł musimy dokonać przeniesień w budżecie  na pokrycie brakujących 

środków, a także na pokrycie części kosztów projektu. Razem potrzebna jest kwota 145.000,00 zł. 

Proponuje wziąć brakującą kwotę z oczyszczanie miasta oraz z rezerwy ogólnej . 

        Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił również, że pozostałe dwa projekty uchwał zostały 

wprowadzone  z uwagi  na  pilne terminy załatwienia spraw, gdyż nie będzie już sesji w sierpniu. 

         Pan Bogusław Łazik zapytał Radnych, czy mają pytania  w kwestii proponowanej zmiany w 

budżecie. 

           Pan Zbigniew Pieniek zapytał Burmistrza , skąd wzięła się zmiana w projekcie boiska ORLIK 

na wykonanie podgrzewanej płyty boiska. 

          Pan Jarosław Tkaczyński  - wyjaśnił, że są już na rynku firmy oferujące lepszą technologię 

wykonania i trwałości boiska, a także możliwości całorocznego użytkowania boiska. W kilku 

miejscowościach są takie rozwiązania i dobrze byłoby je zastosować, a wykonawca zobowiązał się 

wykonać płytę podgrzewaną w ramach promocji . Przy uzgadnianiu  projektu był obecny Radny 

Rychter.  Zainstalowane będą pompy ciepła i  solary do ładowania akumulatorów pod ziemią. 

        Pan Bogusław Łazik zwrócił uwagę, że koszty zmiany technologii są duże, co z eksploatacją, 

gdyby  nastąpiła awaria. 

        Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że latem to ciepło będzie wykorzystane do natrysków, ale 

woda będzie ogrzewana również gazem, więc tu nie musi być  zasilania. Jeśli natomiast nastąpiła by 

awaria zimą to nic się nie stanie. 

         Pan Kordian Poniatowski stwierdził, że jest ryzyko, że inwestor nie wykona zadania,  nie 

znamy dobrze tej firmy, co wtedy będzie z inwestycją. 

         Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że gdyby inwestycja nie była realizowana  tracimy dotację. 

        Pan Kordian Poniatowski zwrócił również uwagę, że na początku była mowa o kosztach budowy 

boiska ORLIK w wysokości 1 miliona zł. Teraz mamy już koszt 1.385.000,-zł. Jest ryzyko finansowe 

przy tej inwestycji. 

          Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że już  przy kosztorysie wiadomo było, że będzie to kwota 

1.380.000,-zł. Jest szansa, że to boisko będzie lepiej zrobione.  Firma Yoku Solary i Wyposażenie 

Obiektów  Sportowych z Kluczborka wykonywała podobne inwestycje w Rosji. Były obawy przy 

wyborze oferty, ale też nie można było jej odrzucić. 
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         Pani Wiesława Borowiec dodała, że firma wpłaciła wadium gotówką, nie było powodu, by 

odrzucić ofertę, bo byłyby  wówczas protesty i wstrzymywałoby to inwestycję. 

         Pan Józef Pilarski zapytał, kiedy firma  wejdzie na teren budowy. 

          Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że jutro przed wyjazdem do Mutterstadt podpisze 

umowę i wykonawca może  rozpoczynać budowę. 

          Pani Anna Kaczmarek zwróciła uwagę, by nie wycinać drzew przy boisku. 

          Pan Bogusław Łazik stwierdził, że ta inwestycja była potrzebna i był to też ostatni  rok na 

uzyskanie dofinansowania. Są  jednak obawy, czy wykonawca za tę kwotę to zrobi. Poza tym koszty 

wzrosły  o 145.000,-zł. Jest ryzyko, czy ta inwestycja w przyszłości  się sprawdzi. To ogrzewanie 

znaczne podraża koszty. Już ludzie pytają, dlaczego tak dużo to będzie kosztować. 

          Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że w celu obniżenia kosztów inwestycji złożył oświadczenie, 

że wskażemy miejsce składowania gruzu  przy wysypisku śmieci. Niemniej wywózka tej ziemi i tak 

stanowi  dość sporą kwotę. 

          Pan Bogusław Łazik stwierdził, że w tym momencie  zaniechanie tej inwestycji jest jednak 

niewskazane. 

          Pan Jacek Owczarek – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Praszce odczytał projekt 

uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosów Radnych / 10 za, 4 wstrzymało się od głosu/ została podjęta uchwała Nr 176/XX/2012 w 

sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 4.   

          Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza wyjaśniła , że  w tym roku  po raz drugi 

realizujemy projekt w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu 

Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” współfinansowanego 

ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ubiegłym roku było miasteczko rycerskie. W 

tym roku będzie możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej i konsultacji. Koszt projektu 

wynosi 20.000,-zł, w tym środki własne stanowią kwotę 5.000,-zł.  W dniu 31 sierpnia br. rozpocznie 

się festyn promujący projekt i dlatego jest potrzebna uchwała Rady w sprawie przyjęcia do realizacji 

tego projektu. 

         Pan Jacek Owczarek – Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu 
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Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” współfinansowanego 

ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 177/XX/2012 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach 

Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 5.   

         Pan Jacek Owczarek – Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości  gruntowej z przeznaczeniem na 

poszerzenie ul. Pod Kowalami w Praszce. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 178/XX/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę 

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

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
 
Ad 6.   

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

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

wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

         Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 
         
 

            Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 
 
 


