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PROTOKÓŁ  Nr  XXVIII/2013 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu  25 kwietnia 2013 roku   w godz. 10
00  

- 13
40 

w  Muzeum w Praszce 

  

                                                                     Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik  

                                                                     - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

Radnych obecnych wg listy obecności 13 / lista obecności w załączeniu /. 

Nieobecnych 2 Radnych:  Pan Arkadiusz Kościelny, Pan Kordian Poniatowski 

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

 

1.   Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 

2.   Pan Krzysztof Pietrzyński –  Sekretarz 

3.   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik 

4.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 

5.   Pan Bogusław Chrzęstek – Komendant Komisariatu Policji w Praszce 

6.   Pan Leszek Krzyżanowski – Kierownik OPS w Praszce 

7.   Pan Krzysztof Spodzieja – Stowarzyszenie NOCEK  w Kowalach 

8.   Pan Zbigniew Młynarczyk  - mieszkaniec Kowali 

9.   Sołtysi  15 osób/ wg listy obecności/ 

10. Media lokalne:  Kulisy Powiatu, Radio Ziemi Wieluńskiej 

 

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.  Przedstawienie informacji „Ocena stanu  bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie  

       Praszka oraz działalności Komisariatu Policji w Praszce i uzyskanych wyników za 2012 rok”. 

  7.  Przedstawienie informacji „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012”. 

  8.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

  9.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok. 

10.  Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie  ustalenia wykazu wydatków z budżetu 

       Gminy Praszka, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2012. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji. 

12.  Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia udziałów przez Gminę  

       Praszka w kapitale zakładowym Spółki Oczyszczalnia Ścieków Praszka sp. z o.o. 

13.  Podjęcie uchwały  w sprawie zbycia udziałów Gminy Praszka w kapitale zakładowym Spółki  

       Oczyszczalnia Ścieków w Praszce. 
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14.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na  

       terenie Gminy Praszka. 

15.  Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach resortowego programu  

       wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator  

       rodzinnej pieczy zastępczej współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki  

       Społecznej.  

16.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  

        i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka. 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Praszki. 

18.  Zajęcie stanowiska w sprawie uregulowania zobowiązań wynikających z pożyczki udzielonej  

       przez Gminę Praszka Spółce DUON/ dawniej Energia Praszka Sp. z o.o. / poprzez kompensatę 

       majątkiem spółki w postaci kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Praszce. 

19.  Zapytania i wolne wnioski.  

20.  Sprawy różne: 

       - w tym m.in. rozpatrzenie protestu mieszkańców Kowali dotyczącego budowy 5 elektrowni  

         wiatrowych  w Kowalach. 

21.  Zakończenie obrad. 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

  

Ad .1 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych 

radnych na XXVIII/2013 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 13 radnych,  2 

nieobecnych usprawiedliwionych, zatem obrady są prawomocne. 

            Powitał również gości zaproszonych: Pana Bogusława Chrzęstka – Komendanta Komisariatu 

Policji w Praszce, sołtysów, burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego oraz  przedstawicieli 

mediów lokalnych.   

 

Ad 2. 

             Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad, który 

otrzymali wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o sesji.  Poinformował, że na dzisiejszą 

sesję Burmistrz przedstawił dodatkowy  projekt uchwały  w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody 

Opolskiego w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, który proponuje 

wprowadzić do porządku obrad po  rozpatrzeniu projektów uchwał jako punkt 18 o brzmieniu: 

18. Podjęcie uchwały w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody Opolskiego w sprawie sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
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Następne punkty otrzymałyby kolejne numery, począwszy od nr 19. 

         Pan Jarosław  Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że Wojewoda Opolski wniósł skargę 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Nr 204/XXIV/2012  Rady Miejskiej w 

Praszce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Wojewoda Opolski 

zakwestionował  kilka spraw, głównie brak określenia regulaminu odbierania odpadów przez Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a powinien być zawarty w tej uchwale. Dlatego Rada 

powinna uwzględnić skargę Wojewody i uchylić zaskarżoną uchwałę na dzisiejszej sesji , a następnej 

podjąć nową uchwałę w tej sprawie, która będzie zawierała regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych oraz sprawy wskazane przez Wojewodę Opolskiego. 

        Pan Bogusław Łazik zapytał Radnych, czy wyrażają zgodę na proponowaną zmianę w porządku 

obrad. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zaproponowaną zmianę  w porządku obrad. 

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

porządku obrad.         

Innych uwag i propozycji 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.  Ustalenie porządku obrad. 

  3.  Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji . 

  4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  5.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.          

  6.  Przedstawienie informacji „Ocena stanu  bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie  

       Praszka oraz działalności Komisariatu Policji w Praszce i uzyskanych wyników za 2012 rok”. 

  7.  Przedstawienie informacji „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012”. 

  8.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

  9.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok. 

10.  Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie  ustalenia wykazu wydatków z budżetu 

       Gminy Praszka, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2012. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji. 

12.  Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia udziałów przez Gminę  

       Praszka w kapitale zakładowym Spółki Oczyszczalnia Ścieków Praszka sp. z o.o. 
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13.  Podjęcie uchwały  w sprawie zbycia udziałów Gminy Praszka w kapitale zakładowym Spółki  

       Oczyszczalnia Ścieków w Praszce. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na  

       terenie Gminy Praszka. 

15.  Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach resortowego programu  

       wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator  

       rodzinnej pieczy zastępczej współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki  

       Społecznej.  

16.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  

        i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka. 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Praszki. 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody Opolskiego w sprawie sposobu  

       i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

       nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

19.  Zajęcie stanowiska w sprawie uregulowania zobowiązań wynikających z pożyczki udzielonej  

       przez Gminę Praszka Spółce DUON/ dawniej Energia Praszka Sp. z o.o. / poprzez kompensatę 

       majątkiem spółki w postaci kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Praszce. 

20.  Zapytania i wolne wnioski.  

21.  Sprawy różne: 

       - w tym m.in. rozpatrzenie protestu mieszkańców Kowali dotyczącego budowy 5 elektrowni  

         wiatrowych  w Kowalach. 

22.  Zakończenie obrad. 

 

        

Ad.  3 

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

XXVII/2013  sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 13 marca 2013 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 XXVII/2013 z dnia 13 

marca 2013 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 Sławomir Trawiński 

         - Pan Andrzej Rychter 

         - Pan Henryk Żyta 
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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 Henryk Żyta - Przewodniczący 

         - Pan Sławomir Trawiński 

         - Pan Andrzej Rychter 

 

Ad 5.      

         Przewodniczący obrad  poprosił Burmistrza Praszki o przedstawienie informacji z działalności 

za  okres między sesjami Rady Miejskiej .  

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

14 marca 2013 r. do  24 kwietnia 2013 r. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

       Pan Bogusław Łazik zapytał Burmistrza o  nabór na stanowisko Dyrektora Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Ganie.  

        Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza udzieliła odpowiedzi, że były ogłoszone już 

dwa nabory i nadal brak kandydatów na to stanowisko. Zamieścimy jeszcze ogłoszenie w Gazecie 

Wyborczej , by rozszerzyć zasięg ogłoszenia o naborze. Brak kandydatów wynika z tego, że są  ściśle 

określone wymogi ustawowe i trudno znaleźć kandydatów spełniających te wymogi. 

        Pan Bogusław Łazik odniósł się do informacji Burmistrza w kwestii sprzedaży budynku przy ul. 

Piłsudskiego w Praszce i do przeprowadzonych przetargów. Wynikają z tego pozytywne sprawy, bo 

być może będą mogły być realizowane dodatkowe zadania w tym roku, na które brakowało 

pieniędzy. 

        Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że cieszy się , że Przewodniczący Rady zauważył dobrą 

pracę Burmistrza i zespołu pracowników Urzędu. 

        Przewodniczący obrad zapytał czy są inne pytania do Burmistrza odnośnie przedstawionej 

informacji.  

Więcej pytań nie było. 

 

Ad 6.   

        Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poinformował, że informacja „Ocena stanu  

bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Praszka oraz działalności Komisariatu Policji w 

Praszce i uzyskanych wyników za 2012 rok” została przekazana Radnym do zapoznania się wraz z 

materiałami na sesję / informacja stanowi załącznik do protokołu/. Poprosił obecnego na sesji 
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Komendanta Komisariatu Policji w Praszce – Pana Bogusław Chrzęstka o ewentualne  uzupełnienie 

przedstawionej informacji pisemnej. 

       Pan Bogusław Chrzęstek odniósł się  do ważniejszych spraw dot. spraw bezpieczeństwa 

publicznego oraz działalności Komisariatu Policji w Praszce. Stwierdził, że generalnie cele i zadania 

Komisariatu Policji w Praszce  na 2012 rok zostały zrealizowane. 

       Pan Bogusław Łazik  podziękował  Komendantowi za przybycie na sesję, pogratulował dobrych 

wyników w pracy oraz zapytał o sprawy kadrowe i rozbudowę Komisariatu Policji w Praszce. 

      Pan Bogusław Chrzęstek poinformował, że  w Komisariacie Policji w Praszce jest  

zatrudnionych 33 funkcjonariuszy, nie ma wakatów, ale są osoby delegowane i sam nie decyduje o 

ilości policjantów. Komisariat obsługuje trzy gminy: Praszka, Rudniki, Gorzów Śl.  Rejon  ten 

zamieszkuje 31.000 mieszkańców. Co do rozbudowy, to decyzje o dalszej rozbudowie podejmowane 

będą w Warszawie  i wszystko będzie zależało od  środków finansowych. 

 

Ad   7.   

        Przewodniczący obrad stwierdził, że Radni otrzymali obszerną informacje pisemną  dotyczącą 

Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012  /Informacja stanowi załącznik do protokołu/. 

Szczegółowo analizowały ten temat Komisje Stałe Rady. Komisje nie wniosły uwag do 

przedstawionej Oceny. Zapytał czy Radni mają pytania do przedstawionej informacji. Pytań nie 

było. Ocena została przyjęta przez Radę Miejską bez uwag. 

 

Ad   8.   

          Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił  o opinie komisji dotyczące projektu 

uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaakceptowała projekt uchwały nie jednogłośnie. 

Pozostałe komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Józef Pilarski złożył wniosek,  by  w pkt 2. ponadplanowe dochody ująć budowę 

chodnika przy ul. Skłodowskiej. Uzasadnił wniosek tym, że piesi poruszają się w ul. Skłodowskiej 

po jezdni, a jest tam dość wzmożony ruch samochodowy. 

       Pani Małgorzata Zawis - Skarbnik wyjaśniła, że ogólna kwota w tym punkcie się nie zmieni, 

tylko będzie zmiana między wydatkami. 

       Pan Bogusław Łazik stwierdził, że ta zmiana musiałaby się znaleźć również w uchwale w 

sprawie zmiany budżetu. Poprosił o przegłosowanie wniosku Pana Józefa Pilarskiego o ujęcie 

budowy chodnika w ul. Skłodowskiej i przesunięcie kwoty 40.000 zł na ten cel. 
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Przeprowadzono głosowanie. Głosowało 13 Radnych:  8 za, przeciwnych nie było, 5 wstrzymało 

się od głosu. Wniosek został przyjęty większością głosów.  

         Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne wnioski. 

         Pan Trawiński wycofał wniosek o remont ul. Zagrodniki w Przedmościu , ale  wyraził 

nadzieję, że przy pojawieniu się w dochodach bieżących wolnych środków ta inwestycja zostanie 

zrealizowana. 

Więcej wniosków nie było. 

         Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Przeprowadzono głosowanie.           

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

została podjęta uchwała Nr 242/XXVIII/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  9.   

                Pan  Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych  

o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.  

Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaakceptowała projekt uchwały nie jednogłośnie. 

Pozostałe komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, że w projekcie uchwały 

uwzględnione są  wnioski Radnych i Komisji: 

- wniosek Radnego Andrzeja  Rychtera tj. o środki finansowe na program rozwoju piłki siatkowej 

dzieci i młodzieży w Praszce, 

- wniosek Komisji Budżetowo-Finansowej o zdjęcie środków przeznaczonych na remont kolejki 

wąskotorowej w Muzeum w Praszce i przeznaczenie ich na chodnik w ul. Skłodowskiej. 

Wyjaśnił ponadto zmianę w budżecie dot. dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 

Praszce. Jest w projekcie uchwały zapisana kwota 160.000 zł. W tym zawarte są środki m.in. na: 

program piłki siatkowej /wniosek Pana A. Rychtera/, animatora sportu na boisku ORLIK, 

instrumenty dęte dla orkiestry w Przedmościu, świetlicę w Ganie i w Brzezinach, remont basenu. 

        Pan Henryk Żyta – 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 /12 za, 1 wstrzymujący/ została podjęta uchwała Nr 243/XXVIII/2013 w sprawie zmiany 

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

 

Ad 10.   

                Pan  Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych  

o opinie dotyczące projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie  ustalenia wykazu wydatków  

z budżetu Gminy Praszka, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2012 

Wszystkie Komisje Stałe  Rady  jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały .   

        Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że inwestycje wskazane w projekcie 

uchwały się przeciągnęły z uwagi na  długą zimę, pewnych prac nie dało się wykonać przy takiej 

pogodzie. 

         Pan Henryk Żyta – 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 244/XXVIII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia wykazu 

wydatków z budżetu Gminy Praszka, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 

2012. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 11.  

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinie  do przedstawionego projektu uchwały w 

sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.  Projekt uchwały dotyczy 

zadania inwestycyjnego pn. „  Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowego 

we wsi Strojec” realizowanego ze współfinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pan Henryk Żyta  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

13 Radnych i jednogłośnie / 13 głosów za/ została podjęta uchwała Nr 245/XXVIII/2013 w 
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sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad 12. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinie  do przedstawionego projektu uchwały w sprawie  wyrażenia opinii 

dotyczącej nabycia udziałów przez Gminę  Praszka w kapitale zakładowym Spółki Oczyszczalnia 

Ścieków Praszka sp. z o.o. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pan Henryk Żyta  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13 

Radnych i jednogłośnie / 13 głosów za/ została podjęta uchwała Nr 246/XXVIII/2013 w sprawie   

wyrażenia opinii dotyczącej nabycia udziałów przez Gminę  Praszka w kapitale zakładowym Spółki 

Oczyszczalnia Ścieków Praszka sp. z o.o.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.13.   

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinie  do przedstawionego projektu uchwały w 

sprawie   zbycia udziałów Gminy Praszka w kapitale zakładowym Spółki Oczyszczalnia Ścieków 

w Praszce. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pan Henryk Żyta  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

13 Radnych i jednogłośnie / 13 głosów za/ została podjęta uchwała Nr 247/XXVIII/2013 w sprawie 

zbycia udziałów Gminy Praszka w kapitale zakładowym Spółki Oczyszczalnia Ścieków w Praszce. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 14     

      Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych  
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Rady o opinie  do przedstawionego projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu 

przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pan Henryk Żyta  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

13 Radnych i jednogłośnie / 13 głosów za/ została podjęta uchwała Nr 248/XXVIII/2013 w sprawie 

uchwalenia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 15.   

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych 

Rady o opinie  do przedstawionego projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w 

ramach resortowego programu  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - 

asystent rodziny i koordynator  rodzinnej pieczy zastępczej współfinansowanego ze środków 

Ministerstwa Pracy i Polityki  Społecznej.  

Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pan Henryk Żyta  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

13 Radnych i jednogłośnie / 13 głosów za/ została podjęta uchwała Nr 249/XXVIII/2013 w sprawie 

przyjęcia do realizacji projektu w ramach resortowego programu  wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator  rodzinnej pieczy zastępczej 

współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki  Społecznej. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad 16.          

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych 

Rady o opinie  do przedstawionego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 
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         Pan Henryk Żyta  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

13 Radnych i jednogłośnie / 13 głosów za/ została podjęta uchwała Nr 250/XXVIII/2013 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Praszka. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 17.  

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących Komisji Stałych 

Rady o opinie  do przedstawionego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność 

Burmistrza Praszki. Poinformował, że skarga mieszkańców ul. Kiczmachów w Kowalach była 

szczegółowo rozpatrywana na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej. Skarga skierowana 

była do Wojewody Opolskiego, a następnie skierowana do Rady Miejskiej w Praszce do 

załatwienia według właściwości. Osoby wskazane w skardze do kontaktów zostały powiadomione o 

terminie załatwienia skargi oraz o terminie dzisiejszej sesji Rady. Projekt uchwały zawiera 

uzasadnienie dot. negatywnego rozpatrzenia skargi. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. 

         Pan Henryk Żyta  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

13 Radnych i jednogłośnie / 13 głosów za/ została podjęta uchwała Nr 251/XXVIII/2013 w sprawie 

rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Praszki. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 18.   

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił Burmistrza o wyjaśnienie sprawy, 

gdyż projekt uchwały w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody Opolskiego w sprawie sposobu  i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wpłynął na dzisiejszej sesji. 

         Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że Wojewoda Opolski skierował 

skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej wskazując na brak 

określenia w uchwale częstotliwości odbierania odpadów  i sposobu świadczenia usług przez 

punkty selektywnego zbierania odpadów. Ponieważ ta sprawa może wstrzymać przetarg na 
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wyłonienie firmy , która będzie prowadzić gospodarkę odpadami, lepiej dzisiaj  uchylić zaskarżoną 

uchwałę i na następnej sesji podjąć nową, w której będą uwzględnione uwagi Wojewody 

Opolskiego. 

        Pan Bogusław Łazik zapytał Radnych, czy mają pytania dot. projektu uchwały. 

Pytań nie było. 

         Pan Henryk Żyta  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

13 Radnych i jednogłośnie / 13 głosów za/ została podjęta uchwała Nr 252/XXVIII/2013 w sprawie 

uwzględnienia skargi Wojewody Opolskiego w sprawie sposobu  i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 19.   

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

Burmistrz zwrócił się do Rady Miejskiej  o zajęcie stanowiska w sprawie uregulowania zobowiązań 

wynikających z pożyczki udzielonej przez Gminę Praszka Spółce DUON/ dawniej Energia Praszka 

Sp. z o.o. / poprzez kompensatę majątkiem spółki w postaci kotłowni w budynku Urzędu 

Miejskiego w Praszce. Sprawa ta została szczegółowo omówiona na posiedzeniach Komisji Stałych 

Rady. Poprosił o opinie komisji. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały sprawę uregulowania zobowiązań Spółki 

DUON/Energia Praszka/ wobec Gminy Praszka . 

         Pan Bogusław Łazik poprosił Radnych o przegłosowanie tej sprawy.  Zapytał Radnych – Kto 

jest za uregulowaniem sprawy zobowiązań Spółki DUON wobec Gminy Praszka wynikających z 

udzielonej przez Gminę pożyczki byłej Spółce Energia Praszka poprzez kompensatę majątkiem 

Spółki DUON w postaci kotłowni mieszczącej się w budynku Urzędu Miejskiego w Praszce. 

Przeprowadzono głosowanie .  

         Radni jednogłośnie przychylili się do uregulowania zobowiązań wynikających z pożyczki 

udzielonej przez Gminę Praszka Spółce DUON/ dawniej Energia Praszka Sp. z o.o. / poprzez 

kompensatę majątkiem spółki w postaci kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Praszce. 

 

Ad 20.  

         Pan Zbigniew Brodny – Sołtys wsi Lachowskie zapytał Burmistrza kiedy i kto będzie  
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realizował budowę wodociągu w Markach. 

        Pan Jarosław Tkaczyński - Burmistrz Praszki odpowiedział, że w tym roku będzie zlecony 

projekt. Nie wiemy jeszcze jaki będzie koszt, ale będzie można to zrobić bez przetargu i pewnie 

będzie to możliwe w najbliższych miesiącach. 

        Pan Zbigniew Pieniek  zwrócił się do Burmistrza w sprawie kosztów ogrzewania bloku przy 

ul. Mickiewicza 10. Kotłownia K-2 jest najdroższa w mieście. Mieszkańcy tego bloku uważają, że 

płacą za gimnazjum i przedszkole. Poprosił by coś z tą sprawą zrobić i sprawdzić, skąd biorą się tak 

duże koszty ogrzewania. Pan Ratajski – Prezes Spółki DUON przedstawił wyniki zużycia gazu w 

poszczególnych  kotłowniach, ale  nic nie może z tymi różnicami zrobić. To Spółdzielnia nalicza 

opłaty według poszczególnych kotłowni. Spółdzielnia Mieszkaniowa twierdzi, że nie może inaczej 

naliczyć opłat za ciepło i podgrzanie wody. 

        Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że Gmina ma opomiarowane wszystkie  

budynki gminne, w  tym również te, w których mieszczą się gimnazjum i przedszkole. Ta sprawa 

dotyczy Spółdzielni  Mieszkaniowej i Spółki DUON, Gmina do tego nic nie ma. Rozmawiał w tej 

sprawie z Panem Ratajskim i on uważa, że przyczyną wysokich opłat za podgrzanie wody jest to, że 

jest małe zużycie wody w tym bloku. Jest tam też sprawa obiegu wody, ale to jest też sprawa 

Spółdzielni. Może kiedy będą połączone kotłownie to poprawią się wskaźniki. Gmina nie ma 

możliwości ingerowania w te sprawy.  

      Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad zaproponował,  by przerwać  zapytania i wolne 

wnioski i przejść do spraw różnych,  a dokładnie do omówienia sprawy protestu mieszkańców 

Kowali dot. budowy elektrowni wiatrowych. 

 

Ad .21   

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

7 marca 2013 r. wpłynął do Rady Miejskiej w Praszce protest mieszkańców Kowali w sprawie 

budowy 5 elektrowni wiatrowych  w Kowalach podpisany przez 284 mieszkańców. Wcześniej też 

wpływały pisma ze Stowarzyszenia NOCEK w Kowalach przeciwko  budowie wiatraków. 

Zaproponował, by tym tematem szczegółowo zajęła się Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy. 

Pozostałe komisje stałe Rady też zajmowały się tym tematem na swoich posiedzeniach. Sprawa 

została dokładnie rozpatrzona. Poprosił Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego 

Gminy, by po dokładnym przeanalizowaniu sprawy wiatraków, Komisja przygotowała stanowisko, 

które przedstawi następnie Radzie i Rada ustosunkuje się do tego tematu. Jeśli Rada zgodzi się ze 

stanowiskiem Komisji Gospodarczego Rozwoju Gminy, to taką odpowiedź skierujemy do 

mieszkańców Kowali. 
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          Pan  Marek Śliwka – Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczego Rozwoju Gminy 

poinformował, że komisja po przeanalizowaniu materiałów, wysłuchaniu przedstawicieli 

mieszkańców Kowali: Pana Krzysztofa Spodziei i Pana Zbigniewa Młynarczyka oraz szerokiej 

dyskusji zajęła stanowisko. Odczytał pisemne stanowisko Komisji /pismo stanowi załącznik do 

protokołu/.  

       Pan Bogusław Łazik  stwierdził, że mieszkańcy Kowali wnoszą o odroczenie przez Gminę 

wszelkich postepowań do czasu ustanowienia  ustawy przez Sejm RP regulujących sprawy budowy 

wiatraków. Wiadomym też jest, że Stowarzyszenie NOCEK w Kowalach skarży decyzje 

środowiskowe dot. budowy wiatraków i może właściwe organy nadzorujące uchylą te decyzje. 

Gmina nie może wstrzymać postępowań administracyjnych.  Radni dokładnie zapoznali się z tym 

tematem, ale ani Rada , ani Burmistrz nie ma możliwości żadnego ruchu w tej sprawie. Jest to 

problem,  z którym borykają się również gminy ościenne, gdyż prawo  dot. elektrowni wiatrowych 

praktycznie nie istnieje. Gmina Wieluń podjęła uchwałę dot. zachowania odległości od zabudowań i 

Wojewoda Łódzki ją uchylił, gdyż naruszała prawo. 

        Pan Krzysztof Spodzieja – mieszkaniec Kowali i Prezes Stowarzyszenia NOCEK w Kowalach 

zabrał głos i stwierdził, że Pan Przewodniczący Rady przedstawił sprawy bardzo racjonalnie, ale 

chodzi głównie o to,  by wykazać braki w tym temacie i by to miało wpływ na uregulowanie spraw 

dot. budowy elektrowni wiatrowych. Stowarzyszenie NOCEK działa zgodnie z prawem i rozumie, 

że są sprawy proceduralne i ma nadzieję, że ustawa zmieni choćby odległości od zabudowań. 

      Pan Bogusław Łazik zwrócił się do Radnych by przegłosowali stanowisko Komisji Rozwoju 

Gospodarczego Gminy  w sprawie protestu mieszkańców Kowali przeciwko budowie wiatraków w 

Kowalach.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie  przyjęli  stanowisko, które przedstawiła Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy. 

      Pan Bogusław Łazik poinformował, że wpłynęły do Rady Miejskiej pisma, które zostały 

przekazane do rozpatrzenia przez Komisje Stałe Rady i zajęcie stanowiska: 

1/  pismo Zarządu OSP Praszka o dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego. Pismo zostało 

przekazane Burmistrzowi celem zaopiniowania . 

      Pan Jacek Owczarek – Wiceprzewodniczący Rady odczytał pismo OSP Praszka  oraz 

stanowisko Burmistrza w tej sprawie. 

       Pan Bogusław Łazik poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  dot. 

dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Praszka. 
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        Pan Marek Śliwka – Przewodniczący Komisji Gospodarczego Rozwoju Gminy poinformował, 

ze na posiedzenie komisji zaprosił Pana Antoniego Polaka- Prezesa Zarządu OSP Praszka .Pytano 

Pana Polaka o wszystkie sprawy dot. zakupu samochodu. Stwierdzono, że oprócz dofinansowania 

zakupu będą też koszty utrzymania tego samochodu/ ubezpieczenia, przeglądy itp. /. Po burzliwej 

dyskusji Komisja nie jednogłośnie zajęła stanowisko, by dofinansować zakup samochodu 

dodatkowo w kwocie 150.000 zł., czyli w sumie 250.000 zł, ale tylko z zaciągniętego kredytu w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z 3% 

oprocentowaniem. 

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

poinformował, że komisja nie zajęła stanowiska w tej sprawie/ 2-za, 2- przeciw, 2- wstrzymało się 

od głosu/. 

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

pomocy społecznej poinformował, że komisja nie zajęła stanowiska. Część  członków komisji była 

za dofinansowaniem w tym roku, część za dofinansowaniem w przyszłym roku. 

       Pan Józef Pilarski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił stanowisko komisji, by 

zaplanować na ten cel środki w budżecie na 2014 rok. 

      Komisja Budżetowo-Finansowa zajęła nie jednogłośnie stanowisko pozytywne w sprawie  

dofinansowania  zakupu samochodu w kwocie 250.000 zł z kredytu z WFOŚiGW. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, że jest tu proponowana 

opcja dofinansowania zakupu samochodu z kredytu  z WFOŚiGW w Opolu , ale w tym roku nie 

zdążymy wziąć  kredytu. Czy sprawdzi się to dofinansowanie i czy będzie też dofinansowanie z 

Zarządu Głównego Związku OSP, okaże się za kilka miesięcy i nie mamy też pewności, czy w 

przyszłym roku będą jeszcze te dofinansowania. 

       Pan Jacek Owczarek stwierdził, że sprawa dofinansowania była już rozpatrywana w ub. roku i 

od tamtego czasu nic się nie zmieniło, tylko dalej się forsuje sprawę zakupu nie mając nowych 

informacji. 

       Pan Grzegorz Kowalczyk uważa, że stan samochodu pożarniczego w OSP Praszka jest 

rzeczywiście zły  i jest za tym, by pomóc OSP Praszka, bo ten samochód musi być sprawny 

technicznie, gdyż służy do ratowania ludzi, a nie do przejażdżek. 

      Pan Bogusław Łazik poprosił o przegłosowanie wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego 

Gminy i propozycji Burmistrza. Zapytał Radnych - Kto jest za dofinansowaniem zakupu 

samochodu pożarniczego dla OSP Praszka w kwocie 250.000 zł z kredytu z WFOŚiGW w Opolu? 

Przeprowadzono głosowanie. 
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         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że wniosek został przyjęty 

przez Radnych większością głosów / 10-za, 1-przeciw, 2 wstrzymało się od głosu/. Na następną 

sesję przygotowane zostaną stosowne projekty uchwał. 

2/ pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Praszki w sprawie nadania Panu Kazimierzowi Belce  tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta Praszki.  

         Pan Bogusław Łazik poprosił o opinie przewodniczących komisji stałych Rady w tej sprawie. 

Komisje : d/s Rozwoju Gospodarczego Gminy i  ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej nie zajęły stanowiska, a pozostałe komisje negatywnie zaopiniowały wniosek o nadanie 

Honorowego Obywatelstwa Miasta Praszki. 

        Pan Bogusław Łazik przedstawił sprawę wniosku o nadanie imienia dla ronda przy ul. 

Warszawskiej i Piłsudskiego. Poinformował, że skierował pisma do dwóch parafii w Praszce oraz 

do Towarzystwa Przyjaciół Praszki w celu zaopiniowania wniosku. Z dwóch parafii wpłynęły 

pozytywne opinie, natomiast Towarzystwo Przyjaciół Praszki negatywnie zaopiniowało wniosek  i 

jednocześnie zaproponowało , by Rada przy nadawaniu imienia rondu wzięła pod uwagę takie 

osoby jak: Tadeusza Krzemińskiego, Wincentego Jungowskiego i Alojzego Żółtaszka.   Komisje 

zapoznały się z tymi opiniami.  W dniu 23 kwietnia 2013 r. wpłynął   wniosek  Pana Jarosława 

Woliwody w sprawie nadania rondu nazwy Józefa Góreckiego. Wniosek został podpisany przez 

550 mieszkańców. 

        Pan Bogusław Łazik poprosił przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii dot. 

sprawy nadania imienia dla ronda . 

        Pan Marek Śliwka – Przewodniczący Komisji Gospodarczego Rozwoju Gminy poinformował, 

że  komisja zajęła stanowisko, że póki rondo nie będzie czynne, nie będzie się wypowiadać.      

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

poinformował, że komisja nie rozpatrywała innych propozycji i nie jednogłośnie poparła nadanie 

rondu imienia Jana Pawła II . 

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

pomocy społecznej poinformował, że komisja nie zajęła stanowiska. Uważa, że należy poczekać, aż 

wpłyną wszystkie opinie od mieszkańców Praszki. Pisma Pana Woliwody Komisja nie 

rozpatrywała, gdyż wpłynęło po posiedzeniu komisji. 

        Pan Józef Pilarski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że komisja nie 

jednogłośnie popiera wniosek o nadanie imienia Jana Pawła II rondu w Praszce. 

        Komisja Budżetowo-Finansowa  zaopiniowała wniosek nie jednogłośnie pozytywnie.  

       Pan Grzegorz Kowalczyk  stwierdził, że nie należy się śpieszyć z nazwa ronda, jest tylko jedno, 

więc nie będzie trudności z jego wskazaniem, a i tak zwyczajowo pozostanie „ Rondem Belki”. 
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       Pan Bogusław Łazik stwierdził, że jeszcze zastanowimy się nad tą sprawą i zdecydujemy 

później, czy przygotować projekt uchwały w tej sprawie. 

       Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował Radnych, że wpłynęło rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Opolskiego dot. uchwały w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego 

doprowadzenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Wojewoda stwierdził nieważność 

uchwały Nr 236/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 13 marca 2013 r. z powodu 

istotnego naruszenia prawa. Sprawę tę rozpatrzymy na sesji roboczej jeszcze w maju lub w 

czerwcu. 

       Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że zdaniem nadzoru nie można 

różnicować opłaty od średnicy wodomierza. Pan Prezes GOSKOM-u uważa, że są też inne 

orzecznictwa, które pozwalają na różnicowanie opłat w zależności od średnicy wodomierza. Chciał 

wprowadzić wyższą opłatę od wodomierzy o dużej średnicy, które są w podmiotach gospodarczych, 

by pokryło to koszty wymiany tych wodomierzy i nie obciążało użytkowników. Są dwie propozycje 

zmiany taryfy: albo zwiększyć stawki opłat za wodę, albo podnieść opłatę abonamentową za 

wodomierz. 

     Pan Bogusław Łazik przedstawił kolejne pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej: 

- pismo Pani Sabiny Signo w sprawie wyjaśnienia metody naliczania opłat za odpady. Burmistrz 

udzielił odpowiedzi. Komisje otrzymały te pisma do zapoznania się. 

- pismo Klubu Emerytów i Rencistów, Związku Partnerskiego i Towarzystwa Przyjaciół Praszki 

odnośnie budowy chodników w Praszce. Poprosił Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na to pismo. 

- pismo OSP Przedmość o  zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry. Sprawa została już 

załatwiona przy dokonywaniu zmian w budżecie. Uzgodniono z Burmistrzem, że instrumenty 

zakupi MGOKiS i użyczy orkiestrze. 

- pismo dot. remontu dróg w Rosochach. 

      Pan Bogusław Łazik poinformował również, że wpłynęły wnioski od klubów sportowych: LKS  

BUDOWLANI w Strojcu o wsparcie finansowe w kwocie 5.000 zł na budowę piłkochwytów  i 

LKS Przedmość  o środki na szatnię na boisku sportowym w kwocie 12.000 zł. Jest  w budżecie 

20.000 zł na ten cel i zapytał  Radnych, jakie są propozycje podziału: 

       Pan Marek Śliwka zaproponował, by podzielić te środki w następujący sposób: 13.000 zł dla 

LKS Przedmość  i 7.000 zł dla LKS Strojec.   

       Pan Bogusław Łazik zapytał, czy są inne propozycje. Te środki nie podlegają konkursom. 

       Pan Trawiński zgodził się z propozycją Pana Marka śliwki. 

        Pan Jan Jarząb zaproponował podzielenie kwoty 20.000 zł równo po 10.000 zł dla klubów w 

Przedmościu i Strojcu. 
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       Pan Bogusław Łazik przedstawił  propozycję by uwzględnić w podziale środków Klub 

Uczniowski TUPTUŚ w Strojcu, który chce zakupić tablicę wyników do sali gimnastycznej w 

szkole. Proponuje podział: 12.000 zł - LKS Przedmość, 5.000 zł -  LKS Strojec i 3.000 zł – UKS 

TUPTUŚ.  Stwierdził, że są trzy propozycje. Poprosił Radnych o przegłosowanie tych propozycji. 

I -  13.000 zł – LKS Przedmość , 7.000 zł – LKS BUDOWLANI Strojec  , 

II – 12.000zł – LKS Przedmość, 5.000 zł -  LKS BUDOWLANI Strojec  , 3.000 zł – TUPTUŚ 

Strojec, 

III – 10.000 zł -13.000 zł – LKS Przedmość , 10.000 zł – LKS BUDOWLANI Strojec.   

Przeprowadzono glosowanie. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że przyjęta została większością 

głosów / 10 za i 5 wstrzymujących / II propozycja podziału środków dla klubów sportowych: 

12.000zł – LKS Przedmość, 5.000 zł -  LKS BUDOWLANI Strojec  , 3.000 zł – TUPTUŚ Strojec. 

 

c.d.  Ad 20 

            Pani Anna Kaczmarek zaproponowała Burmistrzowi, by zmienić ogrodzenie przy Urzędzie 

Miejskim na słupki z łańcuchami, bo ten stary płotek z wycinków psuje wygląd skwerku przy 

Urzędzie. 

      Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki stwierdził, że to jest dobry pomysł, tylko skąd 

wziąć na to środki.  

      Pan Grzegorz Kowalczyk odniósł się do sprawy kosztów ogrzewania bloku Mickiewicza 10. 

Uważa, że Burmistrz powinien dać informację do gazety „ Kulisy Powiatu” dot. kosztów 

ogrzewania gminazjum i przedszkola, by  wyjaśnić te sprawy mieszkańcom bloku Mickiewicza 10. 

      Pan Sławomir Trawiński złożył wniosek o przeprowadzenie remontu ul. Zagrodniki w 

Przedmościu.  Przypomniał, że zgodnie z  protokołem sesji z dnia 20.12.2012 r. Radni 

przegłosowali, że w miarę pozyskania środków będzie robiona ul. Zagrodniki. Dzisiaj Burmistrz 

informował, że będą pozyskane środki w tym roku.  

      Pan Jan Jarząb złożył wniosek o remont ul. Ogrodowej w Strojcu. Na sesji budżetowej Radni 

również przegłosowali  realizację tego zadania w przypadku wygospodarowania środków. 

      Pan Henryk Żyta stwierdził, że takich wniosków było więcej. W marcu Komisja ds. Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska  odbyła posiedzenie wyjazdowe m.in. w  celu przeglądu stanu dróg gminnych. 

W marcu wszystkie drogi były w tragicznym stanie, teraz jest trochę lepiej.  Ulica Zagrodniki w 

Przedmościu  jest w podobnym stanie jak część dróg w gminie. Komisja wnioskuje o wykonanie 

remontów dróg gminnych w miarę pozyskiwania środków. 
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     Pan Jarosław Tkaczyński- Burmistrz Praszki odpowiedział, że te dochody pozyskane są już ujęte 

w budżecie. 

     Pan Sławomir Trawiński podziękował Burmistrzowi za wykonanie prac równiarką  na drogach 

w Przedmościu. Wyrównane zostały prawie wszystkie drogi. 

     Pan Zbigniew Brodny – Sołtys wsi Lachowskie podziękował pracownikowi Urzędu – Panu 

Auguściakowi za szybkie załatanie dziur na drodze w Lachowskim. Poruszył też sprawę 

przedstawionych tez ze spotkania sołtysów. Otrzymał odpowiedź Burmistrza na przedstawione tezy  

i po konsultacji z sołtysami poprosił o merytoryczne spotkanie Burmistrza i Przewodniczącego 

Rady z sołtysami i wyznaczenie terminu. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że takie spotkanie jest 

możliwe, na sesji często nie można omówić wszystkich spraw dot. sołectw.  Może to być nawet 

dzisiaj po sesji. 

       Pan Zbigniew Brodny zaproponował  termin spotkania na dzień 29.04.2013 r. o godz. 15
00

 

 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Praszce. 

       Pan Zbigniew Pieniek poinformował o terminie posiedzenia wyjazdowego Komisji ds. 

Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej –  17 maja br. godz. 9
00 

. 

        Pan Jan Jarząb zapytał o dalszą budowę drogi nr 42 z Praszki do Rudnik, a Pan Jan Gędek . 

– sołtys wsi Strojec przypomniał, że  jest problem ze zjazdami przy budowie tej drogi. 

       Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że podjął interwencję i będą dodatkowo 23 zjazdy z 

drogi do pól tam gdzie nie ma dróg drugorzędnych. 

       Pan Jan Gędek przypomniał również o drodze Stanisławka-Kuźniczka, która łączy dwie drogi 

krajową i  powiatową i w razie koniczności może stanowić dodatkowy objazd. Jest to droga przez 

las i może służyć również  dla rekreacji. 

  

Ad 22    

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

obrad wypowiedział formułę „ zamykam XXVIII/2013 sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  

Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

         Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

 

            Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 
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