
PROTOKÓŁ  Nr  XXV/2012 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu  20 grudnia  2012 roku   w godz. 10
00  

- 13
30 

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.   Pan Antoni Polak –  Radny Powiatu leskiego 

7.   Pan Henryk Krześniak -  Radny Powiatu Oleskiego 

8.   Sołtysi  13 osób/ wg listy obecności/ 

9.   Redaktor gazety 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 budżetu Gminy na 2012 rok.   

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2013 rok. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Programu współpracy z organizacjami     

       pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2013. 

11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia  Środowiskowego Domu  

       Samopomocy w Ganie. 

12.  Zapytania i wolne wnioski.  



13.  Sprawy różne. 

14  Zakończenie obrad. 

         

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych 

radnych na XXV/2012 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 15 radnych,  zatem 

obrady są prawomocne. 

            Powitał również gości zaproszonych:  Radnych Powiatu 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.  Poinformował, że dodatkowo na 

dzisiejszą sesję zostały przedstawione 3 projekty uchwał , które proponuje wprowadzić do porządku 

obrad po punkcie 7 przed uchwalaniem wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2013 

rok  jako punkty: 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków z budżetu Gminy Praszka, których nie 

zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2012. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego 

/Wierzbie/. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego 

/Lachowskie/. 

Następne punkty proponowanego porządku obrad otrzymują kolejne numery począwszy od numeru 

11. 

Następnie zapytał Radnych, czy mają uwagi lub inne propozycje do przedstawionego porządku obrad.         

Uwag nie zgłoszono. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przegłosowanie  porządku 

obrad  z  zaproponowanymi zmianami. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie przyjęli porządek obrad ze zmianami. 

 



Porządek obrad:   

   

  1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2.  Ustalenie porządku obrad. 

  3.  Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji .   

  4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  5.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.     

  6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.   

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

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków z budżetu Gminy Praszka, których nie  

       zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2012. 

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu  

       sołeckiego /Wierzbie/. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu  

       sołeckiego /Lachowskie/. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2013 rok. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Programu współpracy z organizacjami    

        pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2013. 

14.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia  Środowiskowego Domu  

       Samopomocy w Ganie. 

15.  Zapytania i wolne wnioski.  

16.  Sprawy różne. 

17  Zakończenie obrad. 

 

 

Ad.  3 

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

XXIV/2012  sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 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 XXIV/2012 z dnia 10 

grudnia 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  Janusz Dolik 

         - Pan Grzegorz Jabłoński 

         - Pan Marek Śliwka 

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w w/w komisji.  Wobec powyższego przystąpiono do 

głosowania.  

           Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie powołana została 

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:  

         - Pan  Marek Śliwka - Przewodniczący 

         - Pan  Janusz Dolik 

         - Pan Grzegorz Jabłoński 

 

Ad 5.      

         Przewodniczący obrad  poprosił Burmistrza Praszki o przedstawienie informacji z działalności 

za  okres między sesjami Rady Miejskiej .  

        Pan Jarosław Tkaczyński  - Burmistrz Praszki na wstępie objaśnił wprowadzony dodatkowo 

projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków z budżetu Gminy Praszka, których nie  

zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2012. Przedstawiony projekt uchwały dotyczy 

inwestycji ORLIKA i ul. Małachowskiego w Praszce. Obie te inwestycje miały być skończone z 

końcem roku 2012 lecz ze względu na warunki pogodowe nie zostały dokończone . W związku z tym 

zafakturowane będą w tym roku roboty, które będą zakończone, pozostałe natomiast przechodzą na 

2013 rok, ale nie obciążają budżetu 2013 roku. 

       Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że okres między sesjami był bardzo krótki i  w zasadzie 

załatwiane były sprawy bieżące. Z uwagi na okres przedświąteczny odbywały się też spotkania 

wigilijne, w których uczestniczyli Burmistrz, Przewodniczący Rady oraz Zastępca Burmistrza. 

Radni nie mieli pytań do Burmistrza. 

 

Ad  6. 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Skarbnika o omówienie projektu 

uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.   



            Pani Małgorzata Zawis poinformowała o wprowadzonych zmianach. Zmiany wynikły w 

okresie od 10-20 grudnia  i  są również uwzględnione w projekcie uchwały zmieniającej budżet.             

          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 206/XXV/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Ad 7. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił również Panią Skarbnik o  wyjaśnienia 

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

       Pani Małgorzata Zawis –Skarbnik poinformowała, że do samej sesji były wprowadzane zmiany 

w budżecie i dotyczą dotacji dla ośrodka pomocy społecznej oraz korekty podatku od nieruchomości 

od mienia gminnego, a także pokrycia składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia. 

        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 207/XXV/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad   8.          

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  przed podjęciem uchwały w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków z budżetu Gminy Praszka, których nie  zrealizowane kwoty nie wygasają z 

upływem roku 2012 poprosił Burmistrza o przedstawienie informacji, na jakim etapie jest budowa 

ORLIKA. 

         Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że dzisiaj miała być położona trawa, ale nie można 

było położyć warstwy poliuretanowej z uwagi na wyziębione podłoże i sam sugerował, by poczekać 

z tym na lepszą pogodę, bo tam jest beton i może być zawilgocony. Wystąpił do Marszałka 

Województwa   Opolskiego o dotację i do końca roku Ministerstwo Sportu też pewnie przekaże 

dotację. 

         Pan Bogusław Łazik zapytał, czy z uwagi na nie ukończenie tego zadania nie ujmą nam 

środków z dotacji. 



          Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że dotacja nie jest zagrożona. Jeśli byłaby taka sytuacja to 

będziemy egzekwować te należności od wykonawcy. Wykonawca proponował zaczęcie tych robót, 

ale przez święta i tak nie byłoby to robione, a mają już zgromadzone materiały i zaraz po świętach 

będą robić nawierzchnię boiska. 

          Pan Marek Śliwka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków z budżetu Gminy Praszka, których nie  zrealizowane 

kwoty nie wygasają z upływem roku 2012. 

Przeprowadzono głosowanie.           

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

została podjęta uchwała Nr 208/XXV/2012  w sprawie ustalenia wykazu wydatków z budżetu Gminy 

Praszka, których nie  zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2012. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

Ad   9.  

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Burmistrza o  wyjaśnienia dotyczące 

przedstawionych projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z 

funduszu  sołeckiego dla sołectwa Wierzbie i Lachowskie.  

        Pan Jarosław Tkaczyński  - Burmistrz Praszki wyjaśnił, że te  projekty uchwał  są realizacją 

wniosków komisji Rolnictwa i Budżetowej o przesuniecie środków z funduszu sołeckiego do 

rezerwy budżetowej. Ustawa o funduszu sołeckim mówi, że środki funduszu przeznacza się na 

realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie  warunków życia 

mieszkańców i są zgodne z kierunkiem rozwoju gminy. Wszystkie te przesłanki muszą być spełnione 

łącznie. Zadania wskazane we wnioskach przez sołectwo Lachowskie tj. podłączenie podlicznika na 

placu sołeckim i pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów biurowych , a w przypadku 

sołectwa Wierzbie na pokrycie wydatków na prace remontowo-budowlane w budynku szkoły 

stowarzyszeniowej  i wydatków związanych z czyszczeniem lasu, który jest własnością wspólnoty 

gruntowej , nie są zadaniami własnymi gminy i nie mogą być realizowane. Rada w takim przypadku  

odrzuca wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych, nie są zadaniami własnymi gminy. Jeśli 

Rada uchwali budżet gminy  na 2013 rok z poprawką dotyczącą przeniesienia środków z funduszu 

sołeckiego do rezerwy budżetowej , to te sołectwa będą mogły je wykorzystać i nie stracą tych 

środków. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że sprawy te były już 

omawiane na wcześniejszych sesjach i Radni dążyli do tego, by te społeczeństwa nie straciły 



środków. Zwrócił uwagę Radnym, że jeśli podejmiemy te uchwały o odrzuceniu wniosków sołectwa 

Wierzbie i Lachowskie to trzeba będzie również przyjąć autopoprawkę w projekcie budżetu na 2013 

r. dot. przesunięcia środków z funduszu sołeckiego do rezerwy budżetowej. 

          Pan Zbigniew Brodny – Sołtys wsi Lachowskie zapytał w jakiej formie będą mogły być 

realizowane przedsięwzięcia, czy w ramach nowego wniosku? 

          Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że po ustaleniu na zebraniu wiejskim 

przedsięwzięć, które sołectwo chce realizować należy wystąpić z wnioskiem do Rady o środki na 

wskazane  zadania. Może to już nastąpić na najbliżej sesji po uchwaleniu budżetu.  

          Pan Marek Śliwka – Przewodniczący Komisji Uchwal i Wniosków odczytał projekt uchwały w 

sprawie  rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego dot. sołectwa Wierzbie. 

Przeprowadzono głosowanie.           

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

głosów: 11-za, 2 -przeciw, 2 -wstrzymujące, została podjęta uchwała Nr 209/XXV/2012  w sprawie 

rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad 10. 

           Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały został omówiony 

w poprzednim punkcie  i poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków o odczytanie 

projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego dot. 

sołectwa Lachowskie. 

           Pan Marek Śliwka – Przewodniczący Komisji Uchwal i Wniosków odczytał projekt uchwały 

w sprawie  rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego dot. sołectwa 

Lachowskie. 

Przeprowadzono głosowanie.           

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

głosów: 11-za, 3 -przeciw, 1 -wstrzymujący, została podjęta uchwała Nr 210/XXV/2012  w sprawie 

rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad. 11 i 12   

       Pan Bogusław Łazik -  Przewodniczący obrad  stwierdził, że  projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 



Gminy Praszka na 2013 rok ściśle się ze sobą łączą i należy je omówić razem, a głosować 

będziemy odrębnie. W wieloletniej prognozie finansowej są wskazane zadania do realizacji w 2013 

roku, na które muszą być też zabezpieczone środki w budżecie gminy na 2013 rok. 

Projekt budżetu na 2013 rok został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem 

zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w ustawowym terminie tj. do 15 listopada 2012 r. do 

zapoznania się , a następnie rozpatrzenia na posiedzeniach komisji Stałych Rady.   

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  

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 2013 rok. 

     2/  Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że  Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał dot. budżetu Gminy Praszka na 

2013 rok. Odczytał  trzy uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu : 

- w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2013 rok – 

Uchwała Nr 561/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r., 

- w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Praszka – Uchwała Nr 562/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r., 

- w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały 

budżetowej Gminy Praszka na 2013 r. – Uchwala Nr 563/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r., 

Powyższe uchwały  stanowią załączniki do protokołu. 

     3/    Komisje Stałe Rady przedstawiły opinie i wnioski  dotyczące projektu budżetu na 2013 rok: 

- Komisja Gospodarczego Rozwoju Gminy zaakceptowała projekt budżetu Gminy Praszka na 2013 

r. i jednocześnie  przedłożyła dwa wnioski o ujęcie w budżecie na 2013 rok: 

1/   wykonanie chodnika w ul. Żeromskiego -  kwota  5.000 zł , 



2/   utworzenie świetlicy w Ganie od 1.06.2013 r. – kwota 9.000 zł 

-  Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaakceptowała projekt budżetu z następującymi 

uwagami:  

      1/ dot. funduszy sołeckich Wierzbia i Lachowskiego. Komisja przychyla się do przesunięcia 

środków z funduszu sołeckiego do rezerwy budżetowej z przeznaczeniem dla sołectw Lachowskie i 

Wierzbie na zadania  wskazane przez te sołectwa we wnioskach ale spełniające wymogi formalne,   

      2/ dot. budowy odcinków nawierzchni. Komisja sugeruje, by w miarę posiadanych możliwości 

wykonać remonty nawierzchni dróg gminnych w  Przedmościu, Rosochach, Strojcu, Wierzbiu i 

Wygiełdowie. Część środków na ten cel przeznaczają społeczności tych wsi z funduszu sołeckiego. 

     3/ dot. wydatków majątkowych – negocjować  odłożenie wykupienia gruntów pod drogę 

Brzeziny- Strojec na następny rok . 

-  Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej  nie głosowała projektu budżetu. 

Członkowie Komisji  będą głosować dzisiaj projekt uchwały budżetowej. Komisja wnioskuje o 

wprowadzenie do projektu budżetu na 2013 rok zadań: 

    1/ wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Żeromskiego w Praszce  i proponuje przeznaczyć 

na ten cel kwotę 5000 zł, 

    2/  utworzyć świetlicę wiejską  w Ganie od 1 czerwca 2013 r. i przeznaczyć kwotę 5000 zł., 

    3/  wystąpić do właściciela gruntów, na których znajduje się pas drogi Strojec – Brzeziny, aby 

przekazał te grunty gminie w formie darowizny, 

    4/  Komisja wyraża zgodę na przywrócenie wynagrodzeń administracji i obsługi Urzędu 

Miejskiego w Praszce do stawek z 2011 roku oraz podwyżkę 3% pod warunkiem przeprowadzenia 

restrukturyzacji zatrudnienia w Urzędzie Gminy, tak aby suma wynagrodzeń  pozostała na poziomie 

z roku 2012. Pozostała kwotę przeznaczyć na inwestycje. 

-  Komisja Rewizyjna zaakceptowała projekt budżetu  na 2013 rok. Po rozpatrzeniu sprawy 

funduszu sołeckiego sołectw Lachowskie i Wierzbie proponuje zrekompensowanie środków 

finansowych tym sołectwom. 

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

projekcie budżetu na 2013 rok: 

     1/    podnieść wysokość diet dla sołtysów o 10 zł, 

     2/   przeznaczyć dodatkowe 100.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego, co 

może być sfinansowane z kredytu , 

     3/ utworzyć świetlice wiejską w Ganie od 1.06.2013 r. i przeznaczyć na ten cel 6.000 zł na 

utworzenie ¼ etatu, 



     4/  przenieść środki z funduszu sołeckiego dotyczące sołectw Lachowskie i Wierzbie w pełnej 

wysokości do rezerwy budżetowej i zrekompensowanie tym sołectwom utratę tych środków. 

Powyższe wnioski zostały zaakceptowane nie jednogłośnie. Projekt budżetu co do całości został 

zaakceptowany jednogłośnie. 

Powyższe wnioski  jak również wnioski poszczególnych komisji stałych  przekazano Burmistrzowi. 

         4/   Pan Bogusław Łazik stwierdził, że Burmistrz Praszki przedstawił stanowisko pisemne w 

sprawie wniosków do projektu budżetu na 2013 rok. Poprosił Burmistrza o wyjaśnienia dot. 

stanowiska w sprawie wniosków komisji . 

        Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odniósł się do przedstawionych wniosków 

komisji stwierdzając, że nie wszystkie wnioski spełniają warunki formalne. Wniosek dotyczący 

przesunięcia środków z funduszu sołeckiego do rezerwy budżetowej z przeznaczeniem dla sołectw 

Lachowskie i Wierzbie w związku z odrzuceniem ich wniosków o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego proponuje załatwić jako autopoprawkę do budżetu. Pozostałe wnioski nie odrzuca, 

pozostawia do rozpatrzenia Radnym na dzisiejszej sesji lub na sesjach w przyszłym roku. Są to 

wnioski dot. małych kwot i ich realizacja nie będzie znacznie obciążać budżetu przyszłego roku. 

            Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odniósł się również do pozostałych wniosków: 

- odnośnie utworzenia świetlicy w Ganie jest za tym aby powstały świetlice tam, gdzie zostały 

zlikwidowane szkoły, ale utrzymanie świetlic jest zadaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i 

Sportu w Praszce, a w budżecie 2013 r. jest zaplanowane o 100.000 zł mniej dla MGOKiS , a 

jeszcze dojdzie utrzymanie ORLIKA. Proponuje, by przy dzieleniu nadwyżki budżetowej 

uwzględnić tę sprawę, bo teraz trudno to zapisać w budżecie. Poprosił sołtysa , by przygotować ze 

środków Rady Sołeckiej lokal pod świetlicę. Dodał, że w Ganie powstaje ośrodek dla osób z 

chorobami psychicznymi i pierwszy przetarg na to przedsięwzięcie nie wyszedł, natomiast w drugim 

przetargu uzyskaliśmy niższe ceny, co pozwoliło na zaoszczędzenie środków. Z tych środków 

będzie można dać dotację dla MGOKiS  na utworzenie świetlicy w Ganie, 

- odnośnie wykonania projektu na budowę chodnika w ul. Żeromskiego to kwota 5.000 zł nie 

wystarczy , same mapy będą tyle kosztować. Tam jest kwestia wykonania całej ulicy. Mamy wiele 

innych pilnych spraw drogowych do załatwienia jak np. modernizację chodników po kanalizacji, 

budowę ul. Małachowskiego. Mieliśmy ustalić kolejność wykonywania inwestycji drogowych . 

Może na następnych posiedzeniach Rady ustalimy, co będziemy realizować  w pierwszej kolejności 

i co będziemy robić z ul. Żeromskiego. Może ustalimy z Przychodnią  Medyk  sposób wykonania 

chodnika, bo tam pół uliczki będzie wykorzystywać  ta przychodnia. Zrobimy projekt, bo lepiej żeby 

był, jak pojawią się szanse na wykonanie chodnika. Fundusze z Unii Europejskiej się kończą, ale jest 



jeszcze Fundusz Norweski i może coś się uda z tym zrobić. Na chwilę obecną nie wie jak to zapisać 

w budżecie, Radni też nie wskazali źródła finansowania, 

- odnośnie diety sołtysów to musi być podjęta odrębna uchwała, ale jeśli dzisiaj będzie wola Rady to 

można  podwyższyć dietę o 10 zł, 

- jeśli chodzi o dodatkowe 100.000 zł dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego dla OSP  w 

Praszce  to nie ma możliwości. Zarząd OSP Praszka zwrócił się wcześniej o dofinansowanie w 

kwocie 100.000 zł do zakupu samochodu i zabezpieczyliśmy tę kwotę w projekcie budżetu na 2013 

rok w wydatkach rzeczowych na inwestycje. Nie można dać więcej, bo musimy zabezpieczyć środki 

na paliwo i inne sprawy dla jednostek OSP. Teraz powstał problem, bo OSP Praszka chce kolejnych 

100.000 zł co jest niemożliwe, ponieważ trzeba brać pod uwagę wskaźniki budżetowe , bo mamy 

kredyty, a jesteśmy na 1% , że ten budżet może być realizowany. Jeśli te wskaźniki wzrosną mogą 

nam wstrzymać dotacje. Jeśli nie będziemy mieć jasnej sytuacji, a to będziemy wiedzieć po 

przetargach na roboty, na ile sobie możemy pozwolić, nie możemy nic zrobić w tym temacie. 

Dopiero po zrealizowaniu inwestycji możemy ocenić możliwości, teraz jest zbyt duże ryzyko. Zbyt 

wiele energii poświęciliśmy realizacji programu naprawczego, by teraz podejmować takie 

ryzykowne działania. Jeżeli teraz nie wystarczy OSP Praszka 100.000 zł, nie możemy dać kolejnych 

100.000 zł i jeszcze następnych 100.000 zł, bo tyle będzie potrzeba. Nie może zaakceptować tego 

wniosku. 

- odnośnie wniosku Komisji Oświaty  dot. przywrócenia wynagrodzeń pracownikom Urzędu 

Miejskiego z 2011 rok pod warunkiem restrukturyzacji i utrzymania w budżecie 2013 roku 

wielkości środków na wynagrodzenia  na poziomie 2012 roku  stwierdził, że wniosek ten nie spełnia 

wymogów formalnych, ale chciałby wyjaśnić , że w projekcie budżetu środki na wynagrodzenia 

pracowników Urzędu Miejskiego zostały zaplanowane tak, że przywrócone będą wynagrodzenia do 

poziomu z 2011 roku plus 3% podwyżka. Komisja chce pozostawienia funduszu płac na poziomie 

2012 roku. Chce zwrócić uwagę, że fundusz płac to również odprawy, nagrody jubileuszowe  i inne 

sprawy wynikające z przepisów o wynagrodzeniach pracowników samorządowych. To zawyża niby 

wielkość etatów o 1 i ¼   ale  pozostawienie wielkości funduszu na poziomie 2012 roku jest 

niemożliwe, bo szykują się odprawy i inne świadczenia pracownicze. Kiedy podejmowane były 

trudne decyzje o obniżeniu wynagrodzeń pracowników, na posiedzeniach komisji Rady były głosy, 

że jeśli będzie możliwość, to należy wrócić do wynagrodzeń, które pracownicy mieli przed obniżką. 

Takie słowa wypowiedział również Przewodniczący Rady. W tym roku nie planowaliśmy ORLIKA, 

wodociągu w Tokarach, ul. Małachowskiego, a zrobiliśmy to. Inwestycje, które realizowała Pani 

Wiceburmistrz też dały oszczędności. Robimy też duże inwestycje unijne takie jak droga 

Ożarowska, pod którą trzeba było wykupić grunty,  trzeba było rozliczyć inwestycje kanalizacji i 



pracownicy robili to bardzo szybko. To jest ogrom pracy.  Wydano 130 decyzji o warunkach 

zabudowy i decyzji środowiskowych, żadnej nam nie uchylono. Pracownicy nie mieli motywacji do 

pracy, a jednak pracowali sumiennie. Od czterech lat nie były regulowane wynagrodzenia. 

Podwyżka 3% dotyczy również grupy pracowników administracji i obsługi w placówkach 

oświatowych, gdyż są wynagradzani na podstawie regulaminów zakładowych opartych na tych 

samych przepisach co pracownicy Urzędu.  Czy w takim razie tym pracownikom również nie należy 

dać 3% podwyżki, bo Pan Rychter chce podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługi szkół, a 

jednocześnie jest przeciwny podwyżce dla pracowników Urzędu.   

 

Przerwa – 15 minut 

 

   5/  Pan Bogusław Łazik poprosił, by omówić wnioski przedstawione przez poszczególne komisje 

stałe Rady oraz o ustosunkowanie się do stanowiska Burmistrza w sprawie wniosków komisji. 

Stwierdził, że nie wszystkie wnioski dotyczą uchwalania budżetu, pewne sprawy proponują Radni 

do realizacji  w trakcie roku i te wnioski należy przegłosować jako stanowisko Rady. Natomiast 

wnioski dotyczące uchwały budżetowej należy przegłosować przed uchwaleniem budżetu na 2013 r.       

Zapytał, czy są  pytania i uwagi do przedstawionego przez Burmistrza stanowiska odnośnie 

wniosków komisji dotyczących budżetu na 2013 rok. 

Radni nie mieli pytań i uwag . 

           Pan Bogusław Łazik odniósł się do wniosku o dodatkowe dofinansowanie zakupu 

samochodu pożarniczego  w kwocie 100.000 zł.  Była mowa o zaciągnięciu na ten cel kredytu 

niskooprocentowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Burmistrz wyjaśnił, 

dlaczego nie można tego zrobić w tym roku, bo nie można przekroczyć wskaźników, co miałoby 

miejsce w przypadku zaciągnięcia dodatkowego kredytu. Ale czytając opinię RIO nie widzi 

zagrożenia, czy rzeczywiście te 100.000 zł zrujnowałoby budżet gminy. Radni przy głosowaniu 

muszą wiedzieć, jakie są możliwości, bo wniosek do Zarządu Głównego OSP należy złożyć do 15 

stycznia 2013 r. i już wtedy nic nie zrobimy. 

            Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że kwota 100.000 zł w stosunku do 35 milionowego 

budżetu jest może niewielka, ale są określone w ustawie o finansach publicznych kryteria 

dotyczące dochodów i wydatków budżetowych, muszą być zrównoważone i tu mamy tylko 1% 

rezerwy, nie mamy też pewności co będzie zrealizowane przy udziale dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego. Wie, że inne gminy dają 50% środków na dofinansowanie  zakupu 

samochodów pożarniczych i to nie kończy się w tym roku. Gmina Dobrodzień podjęła decyzje w 

maju  o kupnie samochodu w przyszłym roku. Kredyt z ochrony środowiska spłacany byłby do 



2014 roku, a my już mamy kredyty rozciągnięte do 2020 roku. Gdybyśmy nie korzystali z 

funduszy unijnych to byłaby taka możliwość, ale w tym wypadku musimy mieć zabezpieczenie 

kredytowe. Są problemy z dochodami z budżetu państwa z CIT  i PIT. Te dotacje nie rosną i nie 

będą rosły. Nie możemy rozłożyć finansów gminy w 2014 roku. 

              Pan Zbigniew Pieniek zapytał, czy to oznacza, że dochody  w budżecie na 2013 rok są 

zagrożone i są nieaktualne? 

              Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że dochody w budżecie na 2013 r. to jest plan, a jakie 

będą dochody z PIT-u i CIT-u to będziemy wiedzieć na koniec roku . 

              Pan Bogusław Łazik stwierdził, że w takim razie  w przyszłym roku jest zagrożone 

wszystko, jeśli nie będzie dochodów o których mówimy i inne inwestycje też nie będą 

realizowane. Ma mimo wszystko wątpliwości, że nie ma możliwości znalezienia w budżecie 

100.000 zł. 

              Pan Jarosław Tkaczyński dodał, że liczył na to, że ten wniosek zejdzie z wokandy, bo 

Radni mają wątpliwości. Wszyscy jesteśmy za tym by kupić samochód dla OSP Praszka, ale tylko 

wtedy gdy będziemy mieć taką możliwość. 

        

      6/   Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że przystępujemy do głosowania 

wniosków. W pierwszej kolejności tych, co do których Rada zajmie stanowisko , czy podjąć 

działania w celu ich realizacji: 

-  budowa chodnika w ul. Żeromskiego w Praszce.  

   Radni jednogłośnie wyrazili wolę  , by w przyszłym roku poprawić stan ul. Żeromskiego. 

-  utworzyć świetlicę w Ganie od 1.06.2013 r. i zatrudnić osobę na ¼ etatu. 

    Radni  jednogłośnie wyrazili zgodę na utworzenie świetlicy  w Ganie w ramach dotacji dla 

MGOKiS.    

-  odnośnie wykupu gruntów w pasie drogi Strojec- Brzeziny są dwa wnioski: by przesunąć wykup 

gruntów na następny rok lub wystąpić do właściciela o przekazanie tych gruntów gminie w formie 

darowizny. 

Radni jednogłośnie zajęli stanowisko, by podjąć takie działania. 

       Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie wniosków dotyczących uchwały  

budżetowej: 

- odnośnie funduszu sołeckiego dla Wierzbia i Lachowskiego już jest sprawa załatwiona, została 

wprowadzona przez Burmistrza autopoprawka w projekcie budżetu tj. przesunięto środki z 

funduszu sołeckiego do rezerwy budżetowej na zadania wskazane przez te sołectwa. 



- wniosek Komisji Oświaty dot. wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego i pracowników 

administracji i obsługi szkół   o pozostawienie środków na wynagrodzenia  na poziomie 2012 roku 

dotyczy uchwały budżetowej. Intencją komisji było zapewne to, by ubywało zatrudnienia w 

Urzędzie. 

         Pan Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji Oświaty wyjaśnił, że komisja dyskutowała 

na ten temat. Przy programie naprawczym była mowa o oszczędnościach w Urzędzie i o 

zredukowaniu 4 etatów. To Burmistrz zdecydował, że zmniejszy wynagrodzenia pracownikom 

zamiast redukcji etatów, nie Rada. Tu nie musimy głosować, Komisja jest za przywróceniem i 

podwyżką wynagrodzeń. 

         Pan Bogusław Łazik przyznał, że było mówione , że jak tylko  pojawią się możliwości, to 

przywrócone będą dawne wynagrodzenia pracownikom Urzędu. 

-  podwyższenie diety dla sołtysów o 10 zł.  

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na podwyższenie diet sołtysów od 1 stycznia 2013 roku. 

- dodatkowe dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w kwocie 100.000 zł. 

        Pan Grzegorz Jabłoński stwierdził, że OSP Praszka zbiera pieniądze od ludzi na zakup 

samochodu i ludzie dają. Będą zawiedzeni, jeśli nie będzie można kupić samochodu . Jeśli 

wyłożymy 200.000 zł a zyskamy 400.000 zł to jest to korzystne dla gminy. 

       Pan Bogusław Łazik stwierdził, że OSP Praszka rzeczywiście nie ma czym jeździć do zdarzeń 

i ten samochód jest potrzebny. Poprosił o przegłosowanie wniosku. 

Przeprowadzono glosowanie.     

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek nie uzyskał zwykłej 

większości głosów/ 6-za, 6-przeciw, 3 wstrzymujące/. Wniosek został odrzucony. 

        Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, że samochód do OSP Praszka 

trzeba kupić. Może po przetargach na inwestycje około maja lub czerwca będziemy mogli 

wystąpić o kredyt. Gminy Dobrodzień i Gorzów  dofinansowują 50% zakupu samochodu 

pożarniczego, więc trzeba się liczyć z tym, że będziemy musieli wyłożyć 300.000 zł.  Jak 

będziemy robić preliminarz  potrzeb do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu to również o tym pomyślimy i  może wtedy pojawią się możliwości. 

         Pan Bogusław Łazik wyraził uwagę, że później nie będzie lepiej, bo wiemy jak 

odwlekaliśmy budowę ORLIKA. 

         Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że jest lepiej, bo teraz wydaliśmy 1,5 mln zł, a wtedy 

nie było takich możliwości.  

         Pan Sławomir Trawiński  poprosił, aby przegłosowano sprawę budowy drogi Zagrodniki w 

Przedmościu  tak jak  w przypadku ul. Żeromskiego w Praszce, czyli przygotowanie inwestycji do 



realizacji i w przypadku wygenerowania jakiejś kwoty, by można było to zrobić. To nie jest 

wniosek tylko sugestia, ale poprosił o przegłosowanie, czy jest wola Rady.  

        Przewodniczący obrad zapytał Radnych,  kto jest za podjęciem działań w celu przygotowania 

projektu drogi Zagrodniki w Przedmościu. 

Radni większością głosów /11-za,1-przeciw i 3 wstrzymujące/ wyrazili wolę przygotowania 

projektu drogi. 

           Pan Jarosław Tkaczyński zwrócił uwagę, że jest to wolny wniosek, nie dot. projektu 

budżetu. 

         Pan Jan Jarząb również wystąpił o remont ul. Ogrodowej w Strojcu, jeśli będą możliwości 

finansowe. Poprosił o przegłosowanie wniosku. 

          Przewodniczący obrad  zapytał Radnych, kto jest za tym, by zrealizować tę drogę jeśli 

pojawią się możliwości finansowe? 

Radni większością głosów/ 12-za, 1 –przeciw, 2 wstrzymujące/ poparli wniosek Pana Jarząba. 

          Pan Grzegorz Kowalczyk odniósł się do sprawy wykupu gruntów pod zbiornik retencyjny, 

tam są ugory, a kwota wykupu wynosi 28.000 zł. Może nie trzeba wykupywać tych gruntów. 

           Burmistrz wyjaśnił, że Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała nieodpłatnie te grunty 

gminie pod zbiornik retencyjny, ale jeśli przez 10 lat ten zbiornik nie powstanie to musimy je 

wykupić. Podobnie było z wykupem gruntów na ul. 3 Maja w Praszce. Nie była realizowana tam 

inwestycja i trzeba było oddać. Zbiornik nie powstał i musimy zapłacić za te grunty. 

Zaproponowaliśmy kwotę 5.000 zł, ale ANR  nas wyśmiała, bo to są grunty pod rekreację. Druga 

wycena jest na 20.000 zł i tyle musimy zapłacić, to nie jest dużo. 

             Pan Arkadiusz Kościelny nawiązał do poprzedników i  również poprosił o przegłosowanie 

realizacji drogi Gana – Kuźniczka w miarę pojawienia się możliwości finansowych. 

Radni większością głosów/ 12-za, 3-przeciw /  wyrazili wolę realizacji tego zadania jeśli będą 

możliwości finansowe. 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad zamknął dyskusję nt. wniosków do budżetu.  

Stwierdził, że w wyniku głosowania przyjęto wnioski, które nie wymagają zmian w projekcie 

budżetu – podwyższenie diet dla sołtysów i utworzenie świetlicy w Ganie, a w przypadku wniosku 

dot. przesunięcia środków z funduszu sołeckiego do rezerwy  budżetowej Burmistrz wprowadził 

autopoprawkę. Wniosek o dodatkowe dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w 

Praszce w kwocie 100.000 zł nie został przyjęty.  

           Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie kolejno projektów uchwał: w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 

2013 rok. 



           Pan Marek Śliwka – Przewodniczący Komisji  Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 211/XXV/2012 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 2013 rok z wprowadzoną autopoprawką.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

15 Radnych i  jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 212/XXV/2012 w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Praszka na 2013 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

          Pan Bogusław Łazik podsumował, że  Radni czują pewnie niedosyt, gdyż są rzeczy które 

pilnie oczekują na realizację, ale wiedząc jak trudny jest budżet  poparli w całości zaproponowane 

przez Burmistrza działania i oczekują  na wypracowanie nadwyżki budżetowej. 

         Pan Jarosław Tkaczyński podziękował Radnym za uchwalenie budżetu, jest to też wyraz 

zaufania, że  dobrze gospodarujemy finansami. W trakcie roku będzie informował o wszelkich 

sprawach dot.  finansów gminy. 

          Pan Antoni Polak pogratulował uchwalenia budżetu na następny rok i złożył życzenia 

świąteczne i noworoczne wszystkim obecnym na sesji. 

 

        Ad. 13 

                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 2013 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 213/XXV/2012 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi na 2013 rok. Uchwała stanowi  

załącznik do protokołu. 

 



Ad 14.                     

           Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych o opinie dotyczące 

projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia  Środowiskowego Domu   

Samopomocy w Ganie. Zmiana dotyczy terminu rozpoczęcia działalności. 

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 214/XXV/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia 

Środowiskowego Domu  Samopomocy w Ganie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 15.   

           Pan Zbigniew Pieniek  przedstawił wnioski Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia  

i Pomocy Społecznej: 

1/  podłączyć ogrzewanie na gaz ziemny na hali sportowej, 

2/ zmienić godziny otwarcia muzeum, gdyż ludzie pracujący nie mogą skorzystać z obejrzenia na 

bieżąco eksponatów. 

          Pan Jarosław Tkaczyński udzielił odpowiedzi na wnioski. Odnośnie ogrzewania  stwierdził, że 

będziemy musieli to zrobić, jeśli nie będzie możliwości zagospodarowania części niewykorzystanej hali. 

Wniosek dot.  godzin otwarcia muzeum przekaże Pani Dyrektor Irenie Szczepańskiej. 

         

Ad 16.   

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Rady : 

- wniosek grupy Radnych o nadanie imienia Jana Pawła II dla nowo wybudowanego ronda na 

skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Warszawskiej i Listopadowej w Praszce. Wniosek zostanie 

przekazany Komisjom Stałym Rady w celu wyrażenia opinii. 

        Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poprosił o stanowisko Rady w sprawnie wniosku 

Pana Istka z Kowali dot. wyrażenia zgody na położenie światłowodu na gruntach po byłej kolejce 

wąskotorowej. Jeśli będzie pozytywna decyzja Rady mógłby już zlecić opracowanie map, a później 

przygotujemy projekt uchwały o służebności gruntowej. Będzie wyceniona ta służebność, ale 

proponuje, by zamiast pieniędzy Pan Istek wykonał  prace związane z utrzymaniem tej ścieżki typu 

wykarczowanie drzew i krzewów tam rosnących. Tak samo będzie robić Firma EWE, która ma tam 



nitkę gazową i w ten sposób powstanie ścieżka rowerowa. Poprosi też by zaangażowano do tych prac 

szkoły, by zrobiły jakieś ławeczki, napisy. Zapytał Radnych czy wyrażają na to zgodę. 

          Pan Grzegorz Kowalczyk wyraził wątpliwość, czy to wystarczy, czy na przestrzeni lat nie będą 

z tego tytułu opłaty. 

           Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że to nie jest pas drogowy i opłaty nie występują, będzie 

akt notarialny o służebności gruntowej. 

            Pan Jacek Owczarek jest za tym pomysłem, ale by była gwarancja, że nie będzie to 

kolidowało z działalnością gminy lub z istniejącą tam  nitką gazową.  

            Burmistrz wyjaśnił, że uzgodnił z Firmą EWE i nie będzie im to przeszkadzało, to nie są 

sprawy elektryczne, tak że nie będzie to z niczym kolidować. 

Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na wykorzystanie  gruntów po byłej kolejce wąskotorowej przez 

Pana Istka w celu położenia światłowodu. 

           Pan Janusz Dolik zapytał,  co za wykopy są na ul. Kaliskiej i Gańskiej. 

           Burmistrz odpowiedział, że firma energetyczna wymienia kable. 

           Pan Ryszard Borkowski – Sołtys wsi  Kuźniczka odniósł się do sprawy podjęcia działań 

dotyczących wykupu gruntów drogi Strojec - Brzeziny. Czy obowiązują jakieś nowe przepisy, bo 

ustawa mówi wyraźnie, że grunty te stanowią własność gminy. Nie uregulowane są sprawy 

geodezyjne, gdyż część obywateli płaci podatki za te grunty. Wystąpienie do właściciela jest 

bezzasadne. Jeśli dojdzie do wykupu gruntów prosi o podanie przepisów prawnych dot. tej sprawy. 

          Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że ta sprawa nie podlegała ustawie, gdyż to były 

grunty Agencji Rolnej. 

          Pan Bogusław Łazik zapytał, na kiedy jest planowany konkurs na szefa Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Ganie? 

          Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza poinformowała, że po rozstrzygnięciu 

przetargu na kolejne roboty ogłoszony zostanie nabór na dyrektora tej placówki. Będzie wymagane 

na pewno wykształcenie wyższe i dodatkowe kwalifikacje do zarządzania ośrodkami pomocy 

społecznych oraz minimum pół roku pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Od 1 kwietnia 

powinien już zostać wyłoniony dyrektor, a zatrudniony będzie od 1 czerwca 2013 roku. 

          Pan Henryk Jachymski – Sołtys wsi Gana zapytał, czy dużo osób jest zainteresowanych pracą 

w Domu Samopomocy w Ganie. 

          Pani Danuta Janikowska odpowiedział, że do Urzędu Miejskiego wpłynęło ok. 50 podań o 

pracę. 



         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przekazał na zakończenie 

życzenia świąteczne i noworoczne, które wpłynęły do biura Rady oraz sam też złożył  wszystkim 

obecnym życzenia z okazji Świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 

 

Ad 17.    

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

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

wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

         Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

 

            Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 

 

 

 
 

 


