
PROTOKÓŁ  Nr  XXXIII/2013 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu  27 sierpnia 2013 roku   w godz. 10
00  

- 13
00 

w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 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.   Pan Krzysztof Pietrzyński –  Sekretarz 

3.   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik 

4.   Pan Leszek Krzyżanowski – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce 

5.   Sołtysi  13 osób/ wg listy obecności/ 

 

Proponowany porządek obrad:   

 
  1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2.  Ustalenie porządku obrad. 

  3.  Przyjęcie protokołów  z XXXI  i  XXXII 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 Praszka na 2013 rok. 

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

      „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania  

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

  9.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce  

       za 2012 rok 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Praszka na lata  

       2013- 2016. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego   programu gospodarowania mieszkaniowym  

       zasobem Gminy Praszka na lata 2013 – 2017. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Praszki. 

13.  Zapytania i wolne wnioski.  

14.  Sprawy różne. 

15.  Zakończenie obrad. 

 

 

 

 



STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych 

radnych na XXXIII/2013 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 15 radnych,  zatem 

obrady są prawomocne. 

            Powitał również sołtysów, burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego oraz  kierownika 

OPS w Praszce. 

 

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 wniósł  dodatkowy projekt uchwały do rozpatrzenia oraz zaproponował zmianę 

kolejności punktów w porządku obrad. Zatem proponowane zmiany to: 

- wprowadzić punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie przez 

Gminę Praszka zadania  Powiatu Oleskiego pn.: „  Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi 

powiatowej nr 1911 O w Rozterku”, 

- zmienić kolejność punktów następująco:  punkty 6 i 7 przesunąć na 11-12 i tym samym punkt 8 

otrzymuje nr 6  a następne punkty kolejne numery. 

          Pan Grzegorz Jabłoński zapytał, dlaczego w porządku obrad nie ma punktu dot. diet sołtysów. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa zostaje przesunięta na 

następną sesję ze względów technicznych / urlopy pracowników/. 

Innych uwag i propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przegłosowanie  porządku 

obrad z proponowanymi zmianami. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie przyjęli porządek obrad ze zmianami. 

     

Porządek obrad:   

  1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2.  Ustalenie porządku obrad. 

  3.  Przyjęcie protokołów  z XXXI  i  XXXII sesji . 

  4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  5.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.    

  



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

      „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania  

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

  7.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce  

       za 2012 rok 

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Praszka na lata  

       2013- 2016. 

           9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego   programu gospodarowania mieszkaniowym  

       zasobem Gminy Praszka na lata 2013 – 2017. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Praszki. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie przez Gminę Praszka zadania   

       Powiatu Oleskiego pn.: „  Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O  

       w Rozterku”. 

14.  Zapytania i wolne wnioski.  

15.  Sprawy różne. 

16.  Zakończenie obrad. 

 

        

Ad.  3 

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

XXXI/2013 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 czerwca 2013 r. i XXXII/2013 sesji  Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 02 sierpnia 2013 r. wyłożone  były do wglądu w biurze Rady Miejskiej 

oraz przed dzisiejszym posiedzeniem. Poprosił o zgłaszanie uwag do protokołów. 

Nie wniesiono do protokołów uwag.  Przeprowadzono głosowanie.  

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokoły XXXI/2013 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 20 czerwca 2013 r. i XXXII/2013 sesji  Rady Miejskiej w Praszce z dnia 

02 sierpnia 2013 r.  zostały jednogłośnie przyjęte przez Radę Miejską w Praszce. 

 

Ad. 4 

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

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

         - Pan Grzegorz Kowalczyk 

         - Pan Kordian Poniatowski 

         - Pan Józef Pilarski 

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

głosowania.  

 



           Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie powołana została 

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:  

         - Pan Grzegorz Kowalczyk - Przewodniczący 

         - Pan Kordian Poniatowski 

         - Pan Józef Pilarski 

 

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 

21 czerwca 2013 r. do  26 sierpnia 2013 r. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej przyłączył się do podziękowań sołtysom i 

społecznościom wsi  za zorganizowanie letnich imprez rekreacyjno- sportowych i dożynek. Były bardzo 

dobrze przygotowane i przeprowadzone. Padły propozycje, by letnia spartakiada wsi  odbywała się w 

pierwszą niedzielę wakacji, kiedy jest jeszcze młodzież szkolna. 

        Pan Jan Gędek – sołtys wsi Strojec zaproponował, by w Kulisach Powiatu była stała rubryka zawierająca 

wiadomości z  gminy. 

       Pan Grzegorz Kowalczyk pochwalił  wieś Wygiełdów za zorganizowanie festynu i piękny występ 

kabaretu. 

       Pan Arkadiusz Kościelny zapytał Burmistrza , czy budynek po szkole w Ganie i  budynek szkoły w 

Strojcu są przewidziane w projekcie składanym do Europejskiego Funduszu Gospodarczego. 

          Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że  wniosek jest na kwotę 4 mln zł, więc raczej są ujęte 

wszystkie budynki. 

 

Ad 6.   

             Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji  dot.  projektu uchwały w 

sprawie  przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek 

Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 

współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Wszystkie Komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały. 

             Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 15 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 276/XXXIII/2013  w sprawie 

przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu 



Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” współfinansowanego 

ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

   

Ad 7.   

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poprosił Pana Leszka Krzyżanowskiego- Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce o przedstawienie w skrócie najważniejszych spraw w 

przedstawionym sprawozdaniu z działalności OPS w 2012 roku. 

      Pan Leszek Krzyżanowski – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce poinformował, że 

przedstawione sprawozdanie dotyczy tylko pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 

także inne zadania m.in. sprawy alimentacyjne. W zakresie pomocy społecznej powstała nowa 

instytucja – Asystenta Rodziny, by zapobiec odbieraniu dzieci biologicznym rodzicom, a jeśli już 

dziecko trafi do rodziny zastępczej, by umożliwić mu powrót do rodziny biologicznej. Ośrodek 

wspiera również wiele działań lokalnych w społeczeństwie. W sprawozdaniu przedstawione zostały 

szczegółowe informacje  i dane liczbowe dot. działań OPS. 

           Pan Bogusław Łazik  zapytał o program aktywizacji zawodowej bezrobotnych, czy te osoby 

sobie radzą po przeszkoleniu. 

           Pan Leszek Krzyżanowski  odpowiedział, że był wielkim entuzjastą tego programu, który 

realizuje od 2007 roku. W kolejnych latach starano się aktywizować długotrwale bezrobotnych. 

Pomimo wielu starań o utworzenie Spółdzielni Socjalnej, Urząd Wojewódzki nie zgodził się na pewne 

uregulowania i nie każdy znalazł pracę, ale pracują dorywczo. OPS przestał uczestniczyć w tym 

projekcie, gdyż bezrobotni zdobywają uprawnienia, ale nie znajdują pracy. W latach 2008-2012 tylko 

2 osoby znalazły pracę na stałe. 

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

Pomocy Społecznej poinformował, że członkowie komisji wstrzymali się od głosu, ponieważ nie było 

na posiedzeniu komisji przedstawiciela OPS. Trudno z tabelek wyczytać jakie były wydatki 

budżetowe, czy coś się zmieniło jeśli chodzi o dodatki mieszkaniowe. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady  zasugerował, że jeśli Komisja Oświaty będzie 

chciała uzyskać szersze informacje dot. działalności OPS, to może na następne posiedzenie zaprosić 

Kierownika tej jednostki. 

       Pan Sławomir Trawiński zwrócił uwagę na to, że to sprawozdanie powinno być złożone w I 

półroczu tego roku. 

       Pan Leszek Krzyżanowski – Kierownik OPS wyjaśnił, że w I półroczu są składane 2 

sprawozdania: o zasobach pomocy społecznej i finansowe. Sprawozdanie z działalności Ośrodka  

 



Pomocy Społecznej za  poprzedni rok nie ma określonego terminu składania, ale w przyszłym roku 

może być złożone na koniec marca.  

        Pan Bogusław Łazik podziękował Kierownikowi OPS za przedstawienie informacji i poprosił 

Przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii komisji dotyczących przedstawionego 

projektu uchwały  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce  

za 2012 rok. 

Pozostałe komisje zaakceptowały projekt uchwały. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady  poprosił o odczytanie projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce za 2012 rok i jej 

przegłosowanie. 

         Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 15 

radnych i Rada Miejska w Praszce większością głosów / 13 za, 2 wstrzymało się od głosu/ podjęła 

uchwałę nr 277/XXXIII/2013  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Praszce za 2012 rok .  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 8.   

             Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji  dot.  projektu uchwały w 

sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Praszka na lata 2013- 2016. 

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

projekt uchwały, pozostałe komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad zapytał, czy są pytania dot. projektu uchwały. 

        Pan Sławomir Trawiński stwierdził, że na posiedzenia komisji powinien być zaproszony dyrektor 

Muzeum. 

       Pan Andrzej Wicher – Sołtys wsi Brzeziny zapytał o koszt sporządzenia takiego planu. 

       Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, że  koszt opracowania Planu opieki 

nad zabytkami w Gminie Praszka wyniósł 3.000 zł. W budżecie jest jeszcze 3.000 zł na 

inwentaryzację cmentarza żydowskiego. 

        Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 15 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 278/XXXIII/2013  w sprawie  

 



 uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Praszka na lata 2013- 2016.  Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad 9.   

             Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji  dot.  projektu uchwały w 

sprawie uchwalenia wieloletniego   programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka 

na lata 2013 – 2017. 

Wszystkie komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały. 

             Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 15 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 279/XXXIII/2013  w sprawie  

uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 

2013 – 2017.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 10. 

             Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji  dot.  projektu uchwały w 

sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Praszki.   

Wszystkie komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały. 

             Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 15 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 280/XXXIII/2013  w sprawie  

rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Praszki.  Ponowną skargę na działalność Burmistrza 

Praszki Rada uznała za bezzasadną.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 11.     

             Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Burmistrza o omówienie przedstawionego 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie przez Gminę Praszka zadania 

Powiatu Oleskiego pn.: „  Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O  w 

Rozterku”. 

          Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że  przy wykonywaniu robót 

kanalizacyjnych w Rozterku, społeczność wsi Rozterk zwróciła się do Powiatu o wykonanie deptaka. 

Było w tej sprawie spotkanie ze Starostą Oleskim , który zaproponował, że jeśli Gmina Praszka  



dofinansuje to zadanie to zrobią ciąg pieszo-rowerowy, poszerzą drogę i oddzielą pasem deptak. 

Większość gmin partycypuje w ciągi pieszo-rowerowe przy drogach powiatowych. Jest to efekt 

ustnych obietnic. Możemy te środki wygospodarować w  dziale 600. Jest to  inwestycja bardzo 

potrzebna, gdyż w Rozterku jest nasilony ruch samochodowy. 

          Pani Anna Kaczmarek zapytała, czy ta inwestycja będzie się łączyć z chodnikiem przy 

Marcegaglii. 

        Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że docelowo tak.      

        Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 15 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 281/XXXIII/2013  w sprawie.  

wyrażenia zgody na dofinansowanie przez Gminę Praszka zadania Powiatu Oleskiego pn.: „  Budowa 

ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O  w Rozterku”. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad  12.  

             Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji  dot.  projektu uchwały w 

sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały / Komisja ds. oświaty nie jednogłośnie, pozostałe 

jednogłośnie/. 

             Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 15 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 282/XXXIII/2013  w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 13.   

                Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji  dot.  projektu uchwały 

w sprawie  zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały / Komisja ds. rolnictwa i ochrony środowiska z 

uwagą, by jednakowo traktować budowę/remont dróg w mieście jak i na wsiach/. 

             Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały. 



        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 15 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 283/XXXIII/2013  w sprawie 

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

 

Ad 14.   

            Pan Andrzej Rychter  złożył wniosek o zagospodarowanie dodatkowych środków  w kwocie 150.000 

zł w dziale 600 w następujący sposób: wykonanie remontu chodnika w ul. Senatorskiej, wykonanie nakładki 

w ul. Zagrodniki w Przedmościu i wykonanie nakładki  asfaltowej w  Rosochach. Burmistrz zaproponował 

wykonanie  następnej uliczki przy ul. Mickiewicza, ale uważa, że wypracowane środki  nie powinno się 

inwestować tylko w jedną drogę, preferując tylko jeden okręg wyborczy. 

          Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki ustosunkował się do wniosku  i wyjaśnił, że okręgi się 

zmieniły, bowiem  jest nowy podział gminy na okręgi wyborcze. Nigdy realizując zadania inwestycyjne nie 

kierował się okręgami, tylko tym , co jest w gminie najbardziej  potrzebne. Jeśli chodzi o uliczki przyległe do 

ul. Mickiewicza był taki plan, że co roku będziemy robić jedną uliczkę. Zrobiona jest dopiero ta z ubiegłego 

roku, teraz zaproponował kolejną. Te propozycje Pana Rychtera  też są ważnymi inwestycjami, ale poddaje 

Radzie pod dyskusję i niech Rada zdecyduje na co przeznaczyć wygospodarowane środki. 

         Pan Sławomir Trawiński przypomniał Radzie, że w protokole z 20 grudnia 2012 r. jest zapis, że w 

przypadku wygospodarowania środków będzie zrobiona w tym roku  ul. Zagrodniki w Przedmościu. Chodnik 

w ul. Senatorskiej jest w bardzo złym stanie, ktoś może sobie zrobić krzywdę i też wymaga pilnego remontu. 

         Pan Grzegorz Kowalczyk stwierdził, że rynek w Praszce mamy piękny, ale jak już wchodzimy z rynku w 

którąkolwiek uliczkę jest dużo gorzej. 

        Pan Bogusław Łazik odniósł się do wypowiedzi Pana Trawińskiego stwierdzając, że w protokole sesji z  

20 grudnia 2012 r. było zapisane więcej zadań, które powinny być zrealizowane w przypadku 

wygospodarowania środków finansowych w tym roku. 

      Pan Janusz Dolik zwrócił uwagę, że zrobiono chodnik przy ul. Skłodowskiej, a tego zadania nie było w 

budżecie na ten rok. 

      Pan Henryk Żyta również przypomniał  o drodze w Wygiełdowie, co też było  

zapisane w protokole przy uchwalaniu budżetu na 2013 r.  Burmistrz mówi, że ulice w mieście są realizowane 

według planu. Proponuje, by na wsiach też robić drogi według planu, bo też są potrzebne. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił Radnych o przegłosowanie wniosku Pana 

Andrzeja Rychtera. Zapytał Radnych, kto jest za wnioskiem, by dodatkowe środki z działu 600 przeznaczyć 

na wykonanie chodnika w ul. Senatorskiej, nakładki w ul. Zagrodniki w Przedmościu i nakładki w Rosochach. 

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik stwierdził, że wniosek Pana Andrzeja Rychtera został przyjęty większością głosów 

/7-za,5 przeciw, 3 wstrzymujące/. 

 



      Pan Henryk Jachymski – Sołtys wsi Gana zgłosił sprawę naprawy mostu na Gawrońcu w Ganie. Zaczyna 

się wkrótce rok szkolny, a tam jest niebezpiecznie. 

     Pan Arkadiusz Kościelny odniósł się do tego tematu informując, że jest to droga powiatowa i był ogłoszony 

przetarg na tę drogę, ale czy w tym roku to zrobią to nie wie. Będzie interweniował w powiecie w tej sprawie. 

     Pan Andrzej Wicher – Sołtys wsi Brzeziny poinformował, że nie wszyscy mieszkańcy Brzezin mają 

wstawione kosze na odpady. Są osoby samotne, które do tej pory nie mają koszy, a jest takich osób kilkanaście. 

     Pan Jacek Owczarek wyjaśnił, że mieszkańcy, którzy nie mają wstawionych koszy , mogą oddawać śmieci w 

każdym opakowaniu, nawet w workach po nawozach lub innych niestandardowych opakowaniach. 

     Pan Andrzej Wicher stwierdził również, że należy rozwiązać sprawę uiszczania opłat za odpady, gdyż nie 

każdy może dojechać raz w miesiącu do kasy GOSKOM i nie każdy ma możliwość dokonania opłaty przez 

internet. 

 

Ad 15.   

            Pani Anna Kaczmarek poruszyła sprawę wstawienia na boisku ORLIK stojaków na rowery, bo 

korzystający z boiska opierają rowery o siatkę i mogą ją uszkodzić. Te stojaki powinny być na 

trawniku przy ul. Listopadowej. 

           Pan Andrzej Rychter zwrócił uwagę, by jeszcze przed otwarciem boiska ORLIK uzupełnić granulat oraz 

zrobić bramę, gdyż teren szkoły jest otwarty, a tak nie może być. 

         Pan Zbigniew Brodny – Sołtys wsi  Lachowskie podziękował za załatanie wyrwy w drodze oraz poprosił o  

zwrócenie uwagi na to, by nie było dewastacji drogi w Lachowskim. 

          Pan Sławomir Trawiński poprosił o ustawienie odpowiednich znaków drogowych przy drodze Przedmość 

–Kozieł. 

         Pan Bogusław Łazik poruszył sprawę parkowania samochodów Firmy MARTEX przy ul. Kołłątaja. , bo 

tam już się zrobił parking i to przeszkadza mieszkańcom ulicy. Czy coś się da zrobić z tym parkingiem. 

         Pan Jarosław Tkaczyński  odpowiedział, że tam jest problem sąsiedzki i teraz przeszkadza sąsiadowi 

parking. Właściciel Firmy MARTEX nie dostał z Gminy pozwolenia na jego budowę, ale parkuje tam 

samochody firmowe. Niech idą w tej spornej sprawie do Sadu, bo Gmina już tu nic nie poradzi. Jest kilka takich 

konfliktów między mieszkańcami ul. Mickiewicza , część „ odziedziczył” z poprzednich lat i pewnie nadal 

będą. Postawienie znaku zakazu parkowania nie będzie dobrym rozwiązaniem, bo mieszkańcy też parkują 

samochody przed swoimi posesjami. 

       Pan Jan Jarząb poruszył sprawę budowy parku rekreacyjnego w Strojcu. Zapytał  jak postępuje budowa, bo 

nie widać tam zaangażowania firmy wykonującej roboty. 

       Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że wykonawcą terenu  rekreacyjno-sportowego w 

Strojcu  jest Firma POLAN z Praszki , ale nie widać zaangażowania wykonawcy w wykonywaniu robót i jest 

zagrożenie, czy ten projekt zostanie zrealizowany.  Firma POLAN  wniosła o wprowadzenie do projektu 

dodatkowych robót , ale na to może nie zgodzić się Urząd Marszałkowski, z którym jest podpisana umowa na 

dotację w kwocie 400.000 zł na ustalony zakres robót i nie możemy go sami zmienić. Przesunięcie terminu 



wykonania tego projektu też może być tylko za zgodą Zarządu Województwa Opolskiego i pewnie takiej zgody 

nie dostaniemy, gdyż w 2014 r. powinniśmy rozliczyć inwestycję ze środków unijnych i rok 2014 nie jest już do 

robót. Jest zatem zagrożenie, że możemy nie dostać tej dotacji. Najrozsądniejszym rozwiązaniem  jest 

rezygnacja z dotacji unijnej i zabezpieczenie kwoty 200.000 zł na 2013 i 2014 rok i wykonać tę inwestycję w 

ograniczonym zakresie tj. parku z alejkami szutrowymi, ławkami i zielenią, a umowę z Firma POLAN po 

wykonaniu części robót rozwiązać. Nie chcemy iść do Sądu. Pan Antoni Polak – Prezes firmy POLAN zwrócił 

się z propozycją zmian w zakresie robót, których nie możemy zaakceptować. Firma weszła na teren budowy z 

opóźnieniem , bo były tam materiały drogowe i tu możemy ewentualnie przedłużyć termin zakończenia 

inwestycji do połowy października br. Jeśli nie dostaniemy dotacji, to nie mamy po co kontynuować tego 

zadania. Potrzebuje stanowiska Rady, czy zrezygnować z dotacji i  ograniczyć inwestycję do kwoty 200.000 zł, 

czy starać się o przedłużenie terminu wykonania robót do 2014 r. , ale są duże wątpliwości, czy to w ogóle 

będzie skończone w 2014 r. 

    Pan Andrzej Wicher – Sołtys wsi Brzeziny zwrócił uwagę, że są przecież kary umowne za nie dotrzymanie 

terminu zakończenia inwestycji i można je wyegzekwować od Firmy POLAN. To są nagminne zachowania 

Firmy POLAN. 

     Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki stwierdził, że kary umowne są w wysokości 10% wartości 

inwestycji, czyli ok.40.000 zł.  Musimy jednak zdecydować co dalej z tym problemem zrobić i stąd prosi 

Radnych, by  zajęli stanowisko w tej sprawie, czy rezygnujemy z dotacji i wykonujemy tę inwestycje w 

ograniczonym zakresie, czy występujemy o przedłużenie terminu wykonania zadania do 2014 r., co wiąże się z 

ryzykiem, że możemy nie dostać dotacji. Radni mieli informację, że Gmina wyda na ten cel 100.000 zł , a 

dotacja wyniesie 400.000 zł.  Pan Polak – Prezes Firmy POLAN przedstawił dodatkowe projekty dot. zmian w 

projekcie na kwotę 91.000 zł. Jeśli tak dalej pójdzie to nie dostaniemy dofinansowania, jest duże ryzyko, że  

Urząd Marszałkowski nie przedłuży nam terminu wykonania tego zadania. 

    Pan Andrzej Rychter uważa, że jeśli ta inwestycja nie będzie zrealizowana w takim rozmiarze jak 

zaplanowano, to lepiej będzie ją zakończyć. 

   Pan Jan Gędek – Sołtys wsi Strojec stwierdził ,że wniosek o wykonanie terenu rekreacyjno-sportowego w  

Strojcu został złożony przez Radnego Jarząba do budżetu  na 2012 rok, ale przyjęto do wykonania Boisko 

ORLIK.  Radni przyjęli w budżecie na 2013 rok realizację terenu rekreacyjno-sportowego w Strojcu, na które 

zaplanowali kwotę 90.000 zł. Mieszkańcy Strojca też zgromadzili pewną kwotę oraz jest przyznana dotacja, a 

teraz ma być tylko zasypana dziura. Tak nie można robić. Są chyba jakieś możliwości prawne dotyczące 

porozumienia się z Wykonawcą , a jeśli nie , to powinna być zmiana wykonawcy robót.  Już po raz trzeci nie 

udaje się zagospodarować tego terenu w Strojcu. Wykonawca zapoznał się z projektem i teraz nie może 

wprowadzać zmian. To miało być zrobione porządnie. Stowarzyszenie LGD Górna  Prosna  wystąpiła z 

wnioskiem o dotację na ten cel do Urzędu Marszałkowskiego, dotacja została przyznana i według 

umowy należy ją rozliczyć do końca czerwca 2014 r.  Nie wykorzystanie tych pieniędzy  byłoby złym 

posunięciem. 



     Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej  stwierdził, że jest duże ryzyko związane z 

kontynuacją budowy terenu rekreacyjno-sportowego w Strojcu, ale społeczeństwo Strojca ma prawo oczekiwać 

dokończenia tej inwestycji. 

     Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki  wyjaśnił, że w tej kwestii wszyscy mają rację i Sołtys Strojca 

też ma rację. Można zrobić tę inwestycję z innym wykonawcą , a można też zrobić ją z tym wykonawcą.  

Zrezygnować z dotacji  i  zrobić  w ograniczonym zakresie poprzez zagospodarowanie terenu. 

      Pan Marek Śliwka – Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy poinformował, że Pan 

Antoni Polak – Prezes Firmy POLAN był na posiedzeniu komisji w dniu 28 czerwca 2013 r. Byli też obecni 

przewodniczący  pozostałych komisji stałych Rady oraz Pan Jan Gędek – Sołtys Strojca. Omawiana była  

sprawa dodatkowego zakresu robót przy budowie terenu rekreacyjno-sportowego w Strojcu .Pan Antoni Polak 

przedstawił  uzasadnienie proponowanych przez niego zmian w projekcie budowy co wiązałoby się z 

dodatkowymi środkami z budżetu gminy w kwocie 91.348  zł.  Rozważana była kwestia, czy dając te pieniądze 

z budżetu gminy zostanie ta inwestycja dokończona, bo  termin ucieka, a tam praktycznie niewiele zostało 

zrobione. Komisja zajęła stanowisko, by inwestycja była dalej realizowana poprzez zwiększenie nakładów z 

budżetu gminy w kwocie 91.000 zł. Teraz jednak przedstawia się  inny obraz, że nie będzie realizowana ta 

inwestycja i nie będzie możliwości uzyskania dotacji, czy wykonania tego zadania w ograniczonym zakresie. 

Stanowisko Pana Polaka jest niezrozumiałe. 

        Pan Andrzej Rychter zapytał Sołtysa Strojca jaka jest jego sugestia w tej sprawie. 

        Pan Jan Gędek odpowiedział, że zgodzenie się na warunki przedstawione przez Pana Polaka jest 

niedopuszczalne. 

       Pan Andrzej Rychter stwierdził, że w takim przypadku sprawa spada na barki gminy. 

       Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz wyjaśnił, że Pan Antoni Polak ma podpisaną umowę, w której termin 

realizacji zadania jest do 31.08.2013 r. Przedłużenie terminu wykonania umowy  o półtora miesiąca nic nie 

zmieni. Jeśli przedłużymy termin wykonania robót, to płatność byłaby dopiero po zrealizowaniu projektu, ale 

widzi, że ten Wykonawca nie dokończy tego zadania, a z następnym nie zdążymy z przetargiem. Wartość 

przetargu na budowę terenu rekreacyjno-sportowego w Strojcu była na 499.000 zł, a w następnym przetargu 

może być 700.000 zł. W tej chwili jakakolwiek by  nie nastąpiła sytuacja, czy  kontynuować tę inwestycję, czy 

wykonać ją w ograniczonym zakresie , nie obejdzie się bez kosztów poniesionych przez Gminę. 

      Pan Grzegorz Kowalczyk zwrócił uwagę, że obserwujemy, jak ta inwestycja idzie, od czerwca do sierpnia 

nic praktycznie nie zostało zrobione. Burmistrz powinien albo zawrzeć aneks do umowy i wyłożyć pieniądze  z 

Gminy albo zakończyć tę inwestycje na tym etapie. 

         Pan Bogusław Łazik zapytał Burmistrza , jakie będzie najlepsze rozwiązanie.  

          Pan Jarosław Tkaczyński  stwierdził, że na dzień dzisiejszy można przedłużyć termin zakończenia robót o 

1,5 miesiąca według projektu i z płatnościami po wykonaniu zadania. Jeśli wykonawca nie podpisze takiego 

aneksu to termin będzie według umowy do 31.08.2013 r. 

Wszyscy Radni zgodzili się z takim rozwiązaniem. 

      



       Pan Bogusław Łazik podsumował temat, że pewnie będą problemy, ale na dziś nic innego nie możemy 

zrobić. 

      

Ad 16.   

             Pan  Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  przedstawił pisma, które 

wpłynęły do biura Rady od: 

-  mieszkańców ul. Wodnej i Ogrodowej w Kowalach  w sprawie wykonania oświetlenia ulicznego, 

- Pana Krzysztofa Pokorskiego /mieszkańców ul. Ogrodowej w Strojcu / w sprawie remontu ul. 

Ogrodowej w Strojcu. 

Ponadto przekazał informacje  o Festynie Rodzinnym w  dniach 30 sierpnia do 1 września 2013 r. w 

Praszce   oraz przypomniał o Obchodach Powstania Styczniowego w dniu 7 września 2013 r.  , na 

które Radni i Sołtysi otrzymali zaproszenia.  

 

Ad 17. 

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

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

Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

         Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

 

            Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


