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PROTOKÓŁ  Nr  XXXII/2013 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu   1 sierpnia 2013 roku   w godz. 10
00  

- 13
30 

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 – Radny Kordian Poniatowski 

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

 

1.   Pani Danuta Janikowska –  Zastępca Burmistrza Praszki 

2.   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik 

4.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 

5.   Sołtysi  - 10 osób/ wg listy obecności/ 

 

Proponowany porządek obrad:   

 
                                                                      

  1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2.  Ustalenie porządku obrad. 

  3.   Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  4.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenia wniosku o 

jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na 

liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania. 

  5.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok. 

  6.  Zakończenie obrad. 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

  

Ad .1 

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

na XXXII/2013 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 14 radnych, zatem obrady są 

prawomocne. Powitał również  sołtysów, Zastępcę Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego.  
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               Pan Bogusław Łazik poinformował, że sesja została zwołana na podstawie § 20  ust. 3 ustawy   z 

dnia 8 marca 1990 r. /Dz.U. z 2013 r. Nr 594/  na wniosek Burmistrza Praszki z dnia 24 lipca 2013 

roku. 

   

Ad 2. 

             Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad, który 

otrzymali wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o sesji i projektami uchwał.  Poprosił o 

przegłosowanie proponowanego porządku obrad. 

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad. 

       

Porządek obrad:   

  1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2.  Ustalenie porządku obrad. 

  3.   Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  4.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenia wniosku o 

jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na 

liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania. 

  5.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok. 

  6.  Zakończenie obrad. 

 

Ad.  3 

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

Komisję Uchwał i Wniosków. Zaproponował, by w skład komisji weszli: 

         - Pan  Zbigniew Pieniek 

         - Pan  Józef Pilarski 

         - Pan  Henryk Żyta 

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  Zbigniew Pieniek - Przewodniczący 

         - Pan  Józef Pilarski 

         - Pan  Henryk Żyta 
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   Ad 4.   

            Przewodniczący obrad  poprosił Zastępcę Burmistrza Praszki o omówienie przedłożonego 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenia wniosku o 

jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w 

sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście 

rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania. 

            Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że podjęcie uchwały jest konieczne do 

ubiegania się o środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na  remont i 

termomodernizację  budynków szkół i przedszkoli gminy Praszka. Ponieważ termin złożenia wniosku jest 

wyznaczony do 12 sierpnia br., dlatego dzisiaj została zwołana sesja by zdążyć z przygotowaniem i złożeniem 

wniosku w tej sprawie.  Audyty już są zrobione i część dokumentacji już mamy. Ocena wniosków jest do 14 

tygodni, ale z uwagi na odwołania może przedłużyć się do końca roku. Wyjaśniła  warunki przyznania tych 

środków. Przedstawiła szacunkowe koszty  wykonania remontów w poszczególnych obiektach oświatowych. 

Dofinansowanie może być w wysokości do 80% kosztów ogólnych, ale też może być mniejsze. Gmina musi 

zabezpieczyć wkład własny  do wysokości 40% ogółu kosztów. Okres realizacji projektu  jest do 2016 roku. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady popiera  podjęcie tych działań, gdyż jest to korzystne dla 

gminy. Należy też pomyśleć o remoncie niecki na basenie, gdyż w tym projekcie nie można tego ująć. Środki 

na remont niecki można zabezpieczyć dopiero na 2015 rok. 

            Pan  Zbigniew Pieniek  – Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 274/XXXII/2013  w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, 

niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji 

o przyznaniu dofinansowania. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 5. 

            Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poinformował, że  w przedstawionym projekcie uchwały 

w sprawie  zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok ma odzwierciedlenie uchwalona wcześniej uchwała tj. 

przesunięcie środków potrzebnych na realizację przedstawionego projektu. 

          Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik  przedstawiła  szczegółowo wprowadzone zmiany do budżetu. 

          Pan  Zbigniew Pieniek  – Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały. 
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Przeprowadzono głosowanie. 

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

14 radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 275/XXXII/2013  w sprawie 

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

      

Ad 6. 

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

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

wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

         Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

 

            Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


