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PROTOKÓŁ  Nr  XXXIV/2013 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu  02 października 2013 roku  w godz. 11
00  

- 14
40 

w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce 

 

                                                      Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik  

                                                        - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

Radnych obecnych wg listy obecności 12 / lista obecności w załączeniu /. 

Radnych nieobecnych -  3 / Dolik Janusz, Grzegorz Kowalczyk, Arkadiusz Kościelny/ 

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

 

1.   Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 

2.   Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza 

3.   Pan Krzysztof Pietrzyński –  Sekretarz 

4.   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik 

5.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 

6.   Pan Henryk Krześniak – Radny Powiatu Oleskiego,  

7.   Sołtysi - 13 osób / wg listy obecności/ 

8.   Dyrektorzy szkół oraz uczniowie. 

 

Proponowany porządek obrad:   

 
  1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2.  Ustalenie porządku obrad. 

  3.  Przyjęcie protokołu  z  XXXIII sesji . 

  4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  5.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.     

        6.  Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2013                 

           roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku. 
        7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania  

      „Remont ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1911 0 w Rozterku”. 

 10.  Podjęcie uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom. 

 11.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna  

      dziennego oraz Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym w ramach projektu „ Powrót do zatrudnienia”. 

 12.  Podjęcie uchwały w sprawie  maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego Opiekuna oraz zasad jego 
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      ustalania. 

 13.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.  

 14.  Podjęcie uchwał w sprawach: 

      1/ wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości  

         gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako działka nr 450/1 o pow.0,0362 ha, 

      2/ wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości  

         gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako działka nr 450/3 o pow.0,0145 ha, 

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

         pod boisko sportowe, 

      4/ wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości na terenie miasta Praszka przy 

         ul. Styczniowej i ul. T. Kościuszki.       

       15.  Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów 

           i egzaminów za rok szkolny 2012/2013, 

           - wręczenie nagród za najlepsze osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2012/2013. 

 16.  Zapytania i wolne wnioski.  

 17.  Sprawy różne. 

 18.  Zakończenie obrad. 

 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych 

radnych na XXXIV/2013 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 12 radnych, nieobecnych 

usprawiedliwionych 3 radnych,  zatem obrady są prawomocne. 

            Powitał również sołtysów, Pana Henryka Krześniaka – Radnego Powiatu Oleskiego, 

Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego 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 dwa dodatkowe projekty uchwał do rozpatrzenia i proponuje ich wprowadzenie 

do porządku obrad po bloku uchwał  jako punkty: 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na umorzenie odsetek spółce DUON  Praszka S.A.  
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16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 2013-2017. 

Następne punkty porządku obrad otrzymają kolejne numery. 

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 protokołu  z  XXXIII sesji . 

  4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  5.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.     

        6.  Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2013                 

           roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku. 

        7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania  

      „Remont ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1911 0 w Rozterku”. 

 10.  Podjęcie uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom. 

 11.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna  

      dziennego oraz Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym w ramach projektu „ Powrót do zatrudnienia”. 

 12.  Podjęcie uchwały w sprawie  maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego Opiekuna oraz zasad jego 

      ustalania. 

 13.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.  

 14.  Podjęcie uchwał w sprawach: 

      1/ wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości  

         gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako działka nr 450/1 o pow.0,0362 ha, 

      2/ wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości  

         gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako działka nr 450/3 o pow.0,0145 ha, 

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

         pod boisko sportowe, 

      4/ wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości na terenie miasta Praszka przy 

         ul. Styczniowej i ul. T. Kościuszki.       

 15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek spółce DUON Praszka S.A.. 
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 16.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu  

      gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 2013-2017. 

       17.  Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów 

            i egzaminów za rok szkolny 2012/2013, 

           - wręczenie nagród za najlepsze osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2012/2013. 

 18.  Zapytania i wolne wnioski.  

 19.  Sprawy różne. 

 20.  Zakończenie obrad. 

 

 

Ad.  3 

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

XXXIII/2013 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 sierpnia 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 XXXIII/2013 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 27 sierpnia 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 Henryk Żyta 

         - Pan Sławomir Trawiński 

         - Pan Zbigniew Pieniek 

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 Sławomir Trawiński - Przewodniczący 

         - Pan Henryk Żyta 

         - Pan Zbigniew Pieniek 
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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 

28 sierpnia 2013 r. do  01 października 2013 r. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad 6.   

      Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad  stwierdził, że 28.08.2013r. Burmistrz przedłożył 

Radzie  informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2013 roku oraz informację o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.  Radni otrzymali tę informację na 

początku września br. by się z nią dokładnie zapoznać. Otrzymaliśmy opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w tej sprawie. Poprosił o jej odczytanie Pana Jacka Owczarka – Wiceprzewodniczącego 

Rady Miejskiej. 

             Pan Jacek Owczarek przedstawił Uchwałę Nr 374/2013  z dnia 30 września 2013 r. Składu Orzekającego  

      Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 

      I półrocze 2013 r. – opinia pozytywna / Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/. 

     Pan Bogusław Łazik zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedstawionej przez Burmistrza informacji  

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r. 

Pytań nie było.  Informacja została przyjęta przez Radę bez uwag. 

 

Ad 7.   

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

sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Wszystkie komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały. 

        Pan Sławomir Trawiński - Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 12 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 284/XXXIV/2013  w sprawie  zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad  8.          

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

uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok. 

Wszystkie komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały. 

        Pan Sławomir Trawiński - Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

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

głosowało 12 radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

285/XXXIV/2013  w sprawie  zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok.  Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad 9.   

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

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania „Remont ciągu 

pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1911 0 w Rozterku”. 

Wszystkie komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały. 

        Pan Sławomir Trawiński - Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 12 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 286/XXXIV/2013  w sprawie  

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania „Remont ciągu pieszo-rowerowego  

w ciągu drogi powiatowej nr 1911 0 w Rozterku”.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  10.   

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

w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom wraz z propozycją kwoty diety.  

Komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały w kwestii ustalenia diety miesięcznej, natomiast co 

do wysokości kwoty diety 2 komisje przychyliły się do propozycji podanej w projekcie uchwały, czyli 

kwoty 90,00 zł, a trzy komisje zaproponowały kwotę 100,00 zł. 

Radni w głosowaniu ustalili wysokość diety dla sołtysów w wysokości 100,00 zł. /11 głosów za kwotą 

100,00 zł, 1 głos za kwotą 90,00 zł/. 
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        Pan Sławomir Trawiński - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej  

uchwały z wpisaną kwotą diety 100,00 zł.         

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 12 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 287/XXXIV/2013  w sprawie  diet 

oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

         Pan Zbigniew Brodny – Sołtys wsi Lachowskie zapytał, czy zapis w uchwale oznacza, że zwrot 

kosztów podróży służbowych jest w diecie? 

         Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny wyjaśniła, że jest dieta i zwrot kosztów podróży w 

oddzielnych paragrafach. 

 

Ad. 11-13   

       Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad  stwierdził, że punkty 11-13 porządku obrad ściśle się 

ze sobą wiążą. Projekt uchwały w sprawie utworzenia instytucji opiekuna dziennego oraz projekty uchwał 

dot. wynagrodzenia opiekuna oraz odpłatności za pobyt dziecka u opiekuna zostały dokładnie omówione 

na posiedzeniach komisji stałych. Poprosił o opinie komisji dot. wszystkich trzech projektów uchwał: 

1/ w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego oraz Opiekuna w 

żłobku lub klubie dziecięcym w ramach projektu „ Powrót do zatrudnienia”. 

2/  w sprawie  maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego Opiekuna oraz zasad jego ustalania. 

3/  w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.  

Wszystkie komisje stałe Rady zaakceptowały przedstawione projekty uchwał 

        Pan Sławomir Trawiński - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał kolejno projekty 

omawianych  uchwał.  

1/ Przeprowadzono głosowanie  projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy przy 

tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego oraz Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym w ramach projektu „ 

Powrót do zatrudnienia”. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 12 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 288/XXXIV/2013 w sprawie zawarcia 

porozumienia o współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego oraz Opiekuna w żłobku lub klubie 

dziecięcym w ramach projektu „ Powrót do zatrudnienia”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

2/ Przeprowadzono głosowanie  projektu uchwały w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia 

dziennego Opiekuna oraz zasad jego ustalania. 
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        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 12 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 289/XXXIV/2013 w sprawie 

maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego Opiekuna oraz zasad jego ustalania. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

3/ Przeprowadzono głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u 

dziennego opiekuna.  

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 12 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 290/XXXIV/2013 w sprawie ustalenia 

wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 14.   

        Pan Bogusław Łazik –Przewodniczący Rady poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dot. czterech  

projektów uchwał  dot. spraw geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie przedstawione ,projekty uchwał. 

        Przewodniczący obrad poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie kolejno projektów uchwał, a 

następnie ich przegłosowanie . 

       Pan Sławomir Trawiński - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał kolejno projekty 

omawianych  uchwał.  

Przeprowadzono głosowanie kolejnych projektów uchwał . 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że podjęte zostały jednogłośnie uchwały w 

sprawach:  

      1/ wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości  

         gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako działka nr 450/1 o pow.0,0362 ha –  

         - Uchwała Nr 291/XXXIV/2013 , 

      2/ wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości  

         gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako działka nr 450/3 o pow.0,0145 ha         -  

         - Uchwała Nr 292/XXXIV/2013 , 

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

         pod boisko sportowe  - Uchwała Nr 293/XXXIV/2013 , 

      4/ wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości na terenie miasta Praszka przy 

         ul. Styczniowej i ul. T. Kościuszki  - Uchwała Nr 294/XXXIV/2013    
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Ad 15.             

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

pismo Spółki  DUON Praszka w sprawie umorzenia odsetek od zaciągniętej pożyczki Firmie DUON. 

        Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odczytał pismo DUON Sp. z o.o. w Praszce / pismo 

stanowi załącznik do protokoły/. Wyjaśnił, że odsetki dotyczą zadłużenia z minionego okresu, kiedy były 

problemy z gazem i Firma K&K groziła zakręceniem gazu dla Praszki z powodu nie zapłacenia należności przez 

Spółkę Energia Praszka. Uważa, że można umorzyć odsetki Firmie DUON, gdyż jest jeszcze duże zadłużenie , 

ponad 2 mln zł za gaz. Faktury za gaz są regulowane na bieżąco, ale zaległości z poprzedniego okresu  jeszcze 

są. Jako Burmistrz może zdecydować o umorzeniu do kwoty 10.000 zł, a powyżej decyzję musi podjąć Rada. 

Radni wypowiedzieli się, że ten temat należałoby dokładnie rozpatrzyć na posiedzeniach komisji i dopiero podjąć 

decyzję. 

          Przewodniczący obrad  zapytał Radnych - Kto jest za wnioskiem , by decyzję w tej sprawie podjąć na 

następnej sesji. Radni większością  głosów /9 za wnioskiem, 3 wstrzymało się od głosu/  zdecydowali, by temat 

umorzenia odsetek Spółce DUON Praszka rozpatrzyć na następnej sesji. 

 

Ad 16.   

          Przewodniczący obrad – Pan Bogusław Łazik poprosił, by Burmistrz wyjaśnił temat  przedstawionego 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 2013-2017 na początku obrad. 

           Pan Jarosław Tkaczyński  wyjaśnił, że w podjętej na poprzedniej sesji uchwale w sprawie  

uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Praszka brak było zapisu 

dotyczącego poprawy stanu technicznego budynków po remontach. 

           Pan Sławomir Trawiński - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej  

uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.   

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 12 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 295/XXXIV/2013 zmieniającą uchwałę 

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 

2013-2017.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

      Ad 17.   

        Pani Danuta Janikowska- Zastępca Burmistrza przedstawiła informację o stanie realizacji zadań   

oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów  i egzaminów za rok szkolny 2012/2013 / informacja stanowi 
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załącznik do protokołu/. Poinformowała również, że Gmina Praszka otrzymała dodatkową dotację dla przedszkoli, 

bez zajęć dodatkowych. Zajęcia dodatkowe mogą być realizowane na podstawie umów między firmą a rodzicami , 

po godzinach pracy przedszkola i za odpłatnością za wynajęcie sali. Podsumowując informację o stanie zadań 

oświatowych dodała, że placówki oświatowe  są w bardzo dobrym stanie i przy małych nakładach z budżetu 

gminy są ładnie utrzymane, kolorowe i dostosowane do dzieci. Co do kadry nauczycielskiej to jest to kadra wysoko 

wykwalifikowana, większość nauczycieli jest mianowanych i dyplomowanych.  Zaprosiła Radnych do obejrzenia 

placówek. 

       Następnie  Burmistrz Praszki wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli nagrody  za najlepsze 

osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2012/2013. Lista  uczniów nagrodzonych stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad 18.   

      Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny Urzędu odniosła się do sprawy diet dla sołtysów, w związku z 

zapytaniem Pana Brodnego dot. zapisu „ dieta zryczałtowana”, co to oznacza, czy w tym są również koszty 

podróży służbowych.  Zwróciła się do sołtysów, że jeśli ktoś jeszcze nie rozumie treści uchwały to powinien 

zwrócić się do  Sołtysa Jabłońskiego,  który był  autorem projektu uchwały w sprawie diet.  

     Pan Zbigniew Brodny stwierdził, że chodziło mu tylko o wyjaśnienie terminu „ dieta zryczałtowana”, a nie o 

całą treść uchwały . 

     Radca prawny odpowiedziała na pytanie Pana Brodnego, że w diecie zryczałtowanej mieści się 

wynagrodzenie za ogół czynności wynikających ze statutu sołectwa. 

     Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  - Pan  Bogusław Łazik zapytał Burmistrza, czy coś się 

zmieniło w sprawie parkowania samochodów Firmy MARTEX przy ul. Kołłątaja w Praszce. 

     Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że nic się nie zmieniło. Pan Stanisław Kokot poinformował, 

że przyjdą z interwencją wszyscy mieszkańcy tej ulicy, by firma MARTEX nie parkowała na ul. Kołłątaja. To 

dobrze, że przyjdą, bo jeśli mieszkańcy będą chcieli zakazu parkowania na tej ulicy, to będzie on dotyczył 

wszystkich mieszkańców. Co do pozwolenia na położenie płytek i zrobienie parkingu to firma MARTEX nie 

dostała żadnego pozwolenia. Idea zrobienia tych uliczek przy Mickiewicza była taka, by były to uliczki z kostki 

brukowej i by mieszkańcy mogli parkować przy swoich posesjach. Nie można jednemu zabronić parkować , a 

innym nie. 

       Pan Bogusław Łazik stwierdził, że na posiedzeniach komisji omawiana była sprawa zakazu użytkowania 

kaplicy w Wygiełdowie. Burmistrz przedstawił decyzję nadzoru budowlanego zakazującą użytkowania tej kaplicy. 

Sprawa się już jednak klaruje, gdyż będzie budowany nowy obiekt, a ten lokal będzie nadal użytkowany. 
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Ad 19.   

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

które wpłynęły do biura Rady : 

- pismo Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce dot. eksmisji lokatorów zalegających z płatnościami za 

czynsz i zabezpieczenie przez Gminę lokali socjalnych, 

- pismo Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce dot. ilości lokali 1,2,3,4 i więcej osobowych. Będzie to 

brane pod uwagę  przy ewentualnych zmianach opłat za śmieci. Na razie tym tematem nie będziemy się 

zajmować, bo pewnie jeszcze zmieni się ustawa, 

- wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Pismo jest do wglądu w biurze 

Rady. Są w nim zawarte wnioski pokontrolne. Zapytał Burmistrza, czy w związku z tym będą 

wyciągnięte jakieś konsekwencje. 

      Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że głównie są to drobne uchybienia, związane z 

płatnościami za wykonawstwo np.: brak było środków w danym paragrafie, a trzeba było zapłacić 

wykonawcy w danym miesiącu i zostało to zrobione, co jest naruszeniem dyscypliny  budżetowej. Jest 

też kilka innych uwag dot. prowadzenia spraw księgowych i rachunkowych.   

     Pan Bogusław Łazik poinformował Radnych, że wpłynęły też wnioski do budżetu na przyszły rok: 

- od mieszkańców ul. Pod Rozterkiem dot. wyrównania drogi, 

- od Rady Sołeckiej wsi Skotnica o wykonanie wiaty przystankowej, 

- od Państwa Lewandowskich i Głąbów z Rosoch o remont drogi dojazdowej w Rosochach i wykonanie 

oświetlenia na tej drodze, 

- od mieszkańców ul. Niemcewicza o budowę ulic Staszica i Niemcewicza w Praszce, 

- od mieszkańców ul.Wodnej i Ogrodowej w Kowalach o wykonanie oświetlenia ulicznego, 

- od Sołtysa wsi Przedmość o wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Głównej i Rolniczej w 

Przedmościu. 

     Pan Józef Pilarski poruszył sprawę ilości osób zamieszkałych w lokalach Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Praszce. Jest wyliczone ile osób zamieszkuje w blokach i jest spora różnica między  

faktycznie zamieszkałymi, a wykazanymi przez Spółdzielnię. Przy ustalaniu w przyszłości opłat za 

śmieci należy ujednolicić opłaty dla wszystkich mieszkańców tj. według ilości osób w danym 

gospodarstwie domowym. 
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       Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że wyliczenia według ilości osób zostały zrobione i 

przekazane do Spółdzielni. Jednak najdrożej dla mieszkańców bloków wychodzi od osoby, a najmniej 

od ilości zużytej wody. 

 

Ad 20. 

         Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  - Pan  Bogusław Łazik po  wyczerpaniu  

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

Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

         Protokołowała:                                            Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

 

            Anna Koziołek                                               mgr Bogusław Łazik 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


