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PROTOKÓŁ  Nr  XXXVI/2013 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu 12 grudnia 2013 roku  w godz. 10
00  

- 13
00 

 w  Muzeum w Praszce 

 

                                                      Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik  

                                                     - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

Radnych obecnych wg listy obecności 14 / lista obecności w załączeniu /. 

Radnych nieobecnych – 1 - Pan Jan Jarząb 

 

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.   Sołtysi - 13 osób / wg listy obecności/ 

7.   Media lokalne: Kulisy Powiatu, Radio Ziemi Wieluńskiej, NTO Olesno 

 

Proponowany porządek obrad:   

 

  1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2.  Ustalenie porządku obrad. 

  3.  Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji . 

  4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  5.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.          

  6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

    8.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa  

        obliczenia podatku rolnego na 2014 rok. 

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

   10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2014 rok. 

 11.  Zapytania i wolne wnioski.  

 12.  Sprawy różne. 

 13.  Zakończenie obrad. 
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STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1 

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

na XXXVI/2013 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 14 radnych, nieobecnych 

usprawiedliwionych 1 radny,  zatem obrady są prawomocne. 

        Powitał  obecnych sołtysów oraz 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. Zapytał Radnych, czy mają inne 

propozycje i uwagi do porządku obrad.  

Uwag 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.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

    8.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa  

        obliczenia podatku rolnego na 2014 rok. 

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

   10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2014 rok. 

 11.  Zapytania i wolne wnioski.  

 12.  Sprawy różne. 

 13.  Zakończenie obrad. 
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Ad.  3 

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

XXXV/2013 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 listopada 2013 r. wyłożony  był do wglądu w 

biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszym posiedzeniem. Poprosił o zgłaszanie uwag do protokołu. 

Nie wniesiono uwag do protokołu.   

Przeprowadzono głosowanie.  

      Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokół XXXV/2013 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 20 listopada 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 Grzegorz Kowalczyk 

         - Pan Kordian Poniatowski 

         - Pani Anna Kaczmarek 

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

głosowania.  

           Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że większością głosów /11za, 3 

wstrzymało się od głosu/ powołana została Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:  

         - Pan Grzegorz Kowalczyk - Przewodniczący 

         - Pan Kordian Poniatowski 

         - Pani Anna Kaczmarek 

 

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 

20 listopada 2013 r. do 11 grudnia 2013 r. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Pytań nie było. 
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Ad. 6 -7  

       Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poinformował, że przedstawione projekty uchwał w 

sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 

r. nie były omawiane na posiedzeniach komisji stałych z uwagi na to, że na bieżąco wprowadzane były 

zmiany dotyczące tegorocznego budżetu aż praktycznie do dnia dzisiejszego. Ponieważ te sprawy ściśle 

się ze sobą wiążą omówimy je razem. Poprosił Burmistrza i Panią Skarbnik o wyjaśnienie 

wprowadzonych zmian w przedstawionych projektach uchwał.  

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, że zmiany dotyczą m.in. środków 

na centrum rekreacyjno-sportowe w Strojcu. Planowane były większe środki, ale ponieważ inwestycja  

została wstrzymana, rozliczenie nastąpi tylko w części wykonanych robót. Wczoraj był podpisać aneks 

do umowy o przesunięcie terminu realizacji tej inwestycji do kwietnia 2014 r. i będzie jeszcze drugi 

aneks dotyczący środków z dotacji. W projektach uchwał są również przesunięcia środków na 

inwestycje tj.  ul. Mickiewicza – przy odbiorze robót okazało się, że wyszło więcej asfaltu niż było 

planowane i to zwiększyło koszty o 40.000 zł. Pozostałe przesunięcia środków dotyczą oświaty i 

pomocy społecznej. 

       Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik wyjaśniła szczegółowo wprowadzone zmiany w projektach 

uchwał dot. zadań inwestycyjnych podając wielkości kwot po stronie przychodów i rozchodów.  

       Pan Zbigniew Pieniek stwierdził, że był już kiedyś wniosek, by nie zaskakiwać Radnych na sesji 

projektami uchwał, by te sprawy omawiane były na posiedzeniach komisji stałych. To nie są zmiany 

kosmetyczne, tylko dużych środków. Jak to się stało, że w ul. Mickiewicza wyszło więcej asfaltu i 

podrożały koszty. 

       Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że zmiany w budżecie wprowadzane były do ostatniej chwili, 

aby załatwić do końca tego roku wszystkie sprawy budżetowe. Co do remontu ul. Mickiewicza to tak 

się na ogół dzieje przy remontach dróg. Nie można dokładnie oszacować środków i przy obmiarze 

wykonanych robót wyszło, że zużyto więcej asfaltu. Przy budowie nowych dróg łatwiej jest ocenić 

koszty. Po nadto przy remoncie ul. Mickiewicza zrobiono dodatkowo część ul. Listopadowej do ronda i 

deptak do gimnazjum.  

       Pan Kordian Poniatowski zapytał, bo jest pozytywna informacja, że Urząd Marszałkowski 

przedłużył umowę na wykonanie centrum rekreacyjno-sportowego w Strojcu, a jak wygląda rozliczenie 

z firmą, która wykonywała to zadanie. 
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      Pan Jarosław Tkaczyński  odpowiedział, że w tym roku musimy zapłacić za wykonanie robót  

Firmie POLAN  z potrąceniem kar umownych. Po rozliczeniu faktur przedstawionych przez Pana 

Polaka nie zdążymy już wystąpić o refundację do Urzędu Marszałkowskiego. Potrącenia nie będą 

refundowane. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w przyszłym roku będzie wynosiło 

350.000,00 zł. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja o przedłużeniu przez 

Urząd Marszałkowski terminu wykonania tej inwestycji jest pozytywna, ale czy nie ma zagrożenia tego 

terminu ze względu na zimę. 

        Pan Sławomir Trawiński zapytał, kiedy będzie nowy wykonawca wyłoniony. 

Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział,  że na razie musimy poczekać na porozumienie z Urzędu 

Marszałkowskiego, ale jeśli zostanie wyłoniona porządna firma to  robót zostało praktycznie na 2-3 

tygodnie. 

         Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  odczytał projekt 

uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.     

Przeprowadzono głosowanie.       

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 306/XXXVI/2013  w sprawie  

zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

          Następnie Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt   

uchwały w sprawie  zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok. 

Przeprowadzono głosowanie.         

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 307/XXXVI/2013  w sprawie  

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

 

Ad 8 

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

w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku 

rolnego na 2014 rok. Poinformował, że otrzymaliśmy pozytywną opinię Izby Rolniczej w Opolu  w tej 

sprawie / pismo w załączeniu/. 

Wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
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        Pan Zbigniew Pieniek zwrócił uwagę, że w Kulisach Powiatu podana była nieprawidłowa 

obniżona cena żyta 64,00 zł/dt a powinno być 66,00 zł/dt. 

        Pan Grzegorz Kowalczyk - 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 308/XXXVI/2013  w sprawie 

obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9-10   

        Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad  stwierdził, że projekty uchwał w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej i  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2014 rok bardzo 

ściśle się ze sobą wiążą z uwagi na planowane przedsięwzięcia w 2014 roku, więc omówimy je razem, a 

głosować będziemy odrębnie każdy projekt uchwały. Poinformował, że projekt budżetu na 2014 rok 

oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej zostały przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 

Opolu celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w ustawowym terminie tj. do 15 listopada 2013 r.  

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

        Pan Bogusław Łazik przypomniał procedurę uchwalania budżetu gminy: 

1/  Odczytanie projektu uchwały budżetowej. 

2/  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały  

    budżetowej. 

3/  Odczytanie opinii poszczególnych Komisji stałych i łącznego stanowiska  

    Komisji budżetowej. 

4/  Przedstawienie stanowiska Burmistrza Praszki do stanowiska Komisji  

5/  Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 

6/  Głosowanie projektu uchwały budżetowej. 

        

     1/    Pan Grzegorz Kowalczyk - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  odczytał   

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2014 rok. 
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     2/  Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że  Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dot. budżetu Gminy Praszka na 

2014 rok oraz projekt uchwały w sprawie wieloletnie prognozy finansowej. Odczytał trzy uchwały 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu : 

- w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2014 rok – 

Uchwała Nr 638/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r., 

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

Praszka – Uchwała Nr 640/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r., 

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

Gminy Praszka na 2014 r. – Uchwala Nr 639/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r., 

Powyższe uchwały  stanowią załączniki do protokołu. 

 

     3/    Komisje Stałe Rady przedstawiły opinie i wnioski  dotyczące projektu budżetu na 2014 rok: 

-  Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaakceptowała projekt budżetu bez autopoprawki 

wprowadzonej przez Burmistrza. Komisja przedstawiła następujące wnioski do projektu budżetu na 

2014 rok: 

  - w dziale 600 – Transport i Łączność przeznaczyć kwotę 250 000 zł na następujące inwestycje 

drogowe w : 

   - Wygiełdowie – 40.000 zł 

   - Przedmościu/ ul. Zagrodniki/ - 58.000 zł,  

   - Rosochach – 30.000 zł,  

   - Strojcu ul. Ogrodowa – 70.000 zł,  

   - Wierzbiu – 35.000 zł, 

   - Szyszkowie – 17.000 zł  

-  Komisja Budżetowo-Finansowa wypracowała następujące wnioski dot. zmian w projekcie budżetu 

na 2014 rok: 

   - w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji w placówkach 

oświatowych i jednostkach gminnych sugeruje , by pracownikom najmniej zarabiającym podwyższyć 

wynagrodzenie zasadnicze do  kwoty minimalnego wynagrodzenia tj. 1680 zł, a następnie podwyższyć 

o 3%  plus należne dodatki, a pozostałym pracownikom podwyższyć wynagrodzenie o 3%.  
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- przeznaczyć kwotę 120.000 zł w dziale 600 na budowę ul. Niemcewicza w Praszce i  35.000 zł na 

drogę w Rosochach, 

-  usunięcie szaletów miejskich – 30.000 zł, 

-  dokończenie w tym roku chodników dochodzących do ul. Senatorskiej, 

-  wykonać oświetlenia uliczne według złożonych wniosków do Burmistrza i do Rady. 

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

zaakceptowany jednogłośnie. 

 -  Komisja Rewizyjna zaakceptowała projekt budżetu  na 2014 rok. Po analizie dochodów i 

wydatków komisja przedstawia następujące wnioski: 

    - położenie nawierzchni asfaltowej w ul. Zagrodniki w Przedmościu, 

    - wykonanie oświetlenia w ul. Rolniczej w Praszce i w ul. Głównej w Przedmościu, 

    - wykonanie oświetlenia w ul. Skłodowskiej w Praszce – 12.000 zł. 

Po uwzględnieniu tych zmian komisja jednogłośnie akceptuje projekt budżetu na 2014 rok. 

-  Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej przedstawiła następujące 

wnioski do projektu budżetu na 2014 rok : 

   1/ w dziale 600 przeznaczyć środki na następujące inwestycje drogowe w: 

      - Przedmościu/ ul. Zagrodniki/ - 50.000 zł,  

      - Wygiełdowie – 40.000 zł 

      - Rosochach – 30.000 zł,  

      - Strojcu ul. Ogrodowa – 70.000 zł,  

      - Wierzbiu – 30.000 zł, 

      - Ganie/Gawroniec/ - 20.000 zł 

      - Praszce /ul.Niemcewicza/ - sfinansować z kredytu, 

    2/ przeznaczyć 10.000 zł na instruktora zajęć w świetlicach wiejskich w ramach budżetu MGOKiS, 

    3/ w szkołach podstawowych nr 2 i 3 w Praszce oraz gimnazjum wprowadzić podział na grupy na 

zajęciach z wychowania fizycznego od drugiego semestru, 

    4/ z nadwyżki budżetowej komisja proponuje wyremontować ul. Żeromskiego w Praszce oraz 

zrobić wodociągi w Markach i Gana/Gawroniec/, 

- Komisja Gospodarczego Rozwoju Gminy zaakceptowała projekt budżetu Gminy Praszka na 2014 r. 

i jednocześnie  przedłożyła następujące wnioski do projektu budżetu na 2014 rok: 
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      1/ w dziale 600 – Transport i Łączność  w planowanej kwocie 532.096 zł proponuje wykonać 

remonty dróg gminnych w miejscowościach: 

        - Wygiełdów – 40.000 zł 

        - Przedmość/ ul. Zagrodniki/ - 58.000 zł,  

        - Rosochy – 30.000 zł,  

        - Strojec ul. Ogrodowa – 70.000 zł,  

        - Gana/Gawroniec i Komorniki/ - 20.000 zł 

        - Praszka /ul.Niemcewicza/ - 120.000 zł. 

Łączna kwota wydatków w/w zadań wynosi 368.000 zł. Ewentualne niedobory komisja proponuje 

uzupełnić z nadwyżki budżetowej. Wniosek został przyjęty większością głosów/ 5-za i 1 wstrzymujący/. 

       2/ Komisja popiera wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi 

w placówkach oświatowych oraz w jednostkach organizacyjnych. Niemniej wskazuje, by przewidziane 

środki na ten cel w pierwszej kolejności przeznaczyć na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego o 

kwoty minimalnego krajowego tj. 1680 zł tym pracownikom, którzy nie osiągają tego minimum, a 

następnie dokonać naliczenia podwyżki o 3% i od tak wyliczonej kwoty naliczyć wszystkie należne 

dodatki. Pozostałym pracownikom jednostek naliczyć wzrost wynagrodzenia o 3%. Wniosek został 

jednogłośnie zaakceptowany przez wszystkich członków komisji. 

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

budżetu na 2014 rok: 

     1/ uwzględnić w budżecie na 2014 rok w dziale 600  budowę ul. Niemcewicza w Praszce oraz 

remonty dróg w: Wygiełdowie, Przedmościu /ul. Zagrodniki /, Rosochach, Wierzbiu, Strojcu/ ul. 

Ogrodowa/, Szyszkowie na łączną wartość 370.000zł,       

     2/ przenieść 100.000 zł z działu 700 do działu 600 na budowę ul. Niemcewicza w Praszce, 

     3/ Komisja popiera wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w 

placówkach oświatowych oraz w jednostkach organizacyjnych. Sugeruje, by przewidziane środki na ten 

cel w pierwszej kolejności przeznaczyć na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 

minimalnego krajowego tj. 1680 zł  pracownikom, którzy nie osiągają tego minimum, a następnie 

dokonać naliczenia podwyżki o 3% i od tak wyliczonej kwoty naliczyć wszystkie należne dodatki. 

Pozostałym pracownikom jednostek naliczyć wzrost wynagrodzenia o 3%. Wniosek został jednogłośnie 

zaakceptowany przez wszystkich członków komisji. 
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     4/  wykonać oświetlenia uliczne według złożonych wniosków do budżetu. 

Powyższe wnioski wspólne jak również wnioski poszczególnych komisji stałych  przekazano 

Burmistrzowi. 

         4/  Burmistrz Praszki przedstawił stanowisko w sprawie przedstawionych wniosków do 

projektu budżetu na 2014 rok.       

            Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odniósł się do przedstawionych wniosków 

komisji stwierdzając, że rzeczą piękną jest, jeśli Rada i Burmistrz maja wspólne cele. Przygotowując 

projekt budżetu na 2014 rok chciał jak najwięcej środków przeznaczyć na infrastrukturę w gminie. 

Większość wniosków Radnych dotyczy właśnie infrastruktury i będą realizowane. Podziękował Radzie 

za zrozumienie budżetu i pozostawienie proponowanych działań. Co do wniosku dot. podwyżki wy 

nagrodzeni w oświacie i jednostkach gminnych to intencja było, by wynagrodzenie zasadnicze wzrosło 

do kwoty minimalnego wynagrodzenia tj. do kwoty 1680 zł. , a jak dyrektorzy podzielą planowaną 

kwotę to już będą ich decyzje. 

           Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił wprowadzoną  na dzisiejszej sesji autopoprawkę do 

projektu budżetu na 2014 rok. Mógł to zrobić dopiero po 10 grudnia, gdyż dopiero 10 grudnia była 

podjęta decyzja przez Zarząd Województwa Opolskiego w sprawie przedłużenia terminu wykonania 

zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Rozterk-Gana”. Wartość tego zadania była na kwotę 

1.500.000 zł. Pojawiły się trudności przy wykonywaniu robót tj. konieczne przejście pod Wyderką oraz 

przy kopaniu studni, gdzie występuje tzw. kurzawa / brak nośności gruntów/  i trzeba było wykonać 

badania geologiczne oraz wystąpić ponownie o pozwolenia na budowę . To wszystko opóźniło roboty i 

zwiększyło koszty. Otrzymaliśmy jednak pozytywną informacje, ze możemy kontynuować to zadanie w 

2014 roku. Część tych robót jest zafakturowana, a część zapłacimy w styczniu. Możemy już po tej 

informacji podjąć pewne działania. Autopoprawka dotyczy kwoty 1.500.000 zł i w przyszłych 

miesiącach będą wprowadzane zmiany do budżetu i w ciągu 2 m-cy będzie ta sprawa załatwiona.  

   5/  Pan Bogusław Łazik poinformował, że autopoprawka wniesiona przez Burmistrza będzie 

głosowana przy podejmowaniu uchwały budżetowej a teraz poprosił, by omówić wnioski przedstawione 

przez poszczególne komisje stałe Rady oraz o ustosunkowanie się do stanowiska Burmistrza w sprawie 

wniosków komisji. Stwierdził, że nie wszystkie wnioski dotyczą uchwalania budżetu, pewne sprawy 

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

Natomiast wnioski dotyczące uchwały budżetowej należy przegłosować przed uchwaleniem budżetu na 

2014 r.       
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Zapytał, czy są  pytania i uwagi do przedstawionego przez Burmistrza stanowiska odnośnie wniosków 

komisji dotyczących budżetu na 2014 rok. 

Radni nie mieli pytań i uwag . 

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

głosowania wniosków dotyczących uchwały budżetowej: 

- wykonanie remontów dróg w : Wygiełdowie, Przedmościu /ul. Zagrodniki /, Rosochach, Wierzbiu, 

Strojcu/ ul. Ogrodowa/, Szyszkowie na łączną wartość 370.000zł,       

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

-  przeniesienie środków z działu 700 do działu 600 na budowę ul. Niemcewicza w Praszce. 

Wniosek przyjęty nie jednogłośnie/ 12 za,2 wstrzymujące/. 

- sugestia w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracownikom obsługi i administracji w oświacie i 

jednostkach gminnych, by najmniej zarabiającym podwyższyć wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 

minimalnego krajowego tj. 1680 zł , a następnie dokonać naliczenia podwyżki o 3% i od tak wyliczonej 

kwoty naliczyć wszystkie należne dodatki. Pozostałym pracownikom jednostek naliczyć wzrost 

wynagrodzenia o 3%.  

Sugestia Radnych została jednogłośnie zaakceptowana. 

-  wykonanie oświetlenia ulicznego według złożonych wniosków do Burmistrza i do Rady. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.        

    Pan Andrzej Rychter odniósł się do wniosku złożonego przez Komisje Oświaty dot. 

wprowadzenia podziału na grupy na zajęciach w-f w trzech szkołach w Praszce. Po rozmowie z 

Burmistrzem uzyskał zgodę na realizacje tego wniosku od września 2014 roku i wobec tego wniosek 

jest nieaktualny. 

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

Stwierdził, że w wyniku głosowania przyjęto wnioski, które  będą realizowane w 2014 roku. 

           Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie kolejno projektów uchwał: w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2014 

rok. 

           Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji  Uchwał i Wniosków odczytał 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

Przeprowadzono głosowanie. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 
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14  radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 309/XXXVI/2013 w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

        Następnie Pan Grzegorz Kowalczyk - Przewodniczący Komisji  Uchwał i Wniosków odczytał 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2014 rok z wprowadzoną 

autopoprawką.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

14 radnych i  Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 310/XXXVI/2013 w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

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

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

Burmistrza działania i oczekują na wypracowanie nadwyżki budżetowej. 

         Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki podziękował Radnym za uchwalenie budżetu, 

jest niezły jak na te czasy i oby udało nam się go zrealizować. 

 

Ad. 11 

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

Pomocy Społecznej przedstawił następujące wnioski: 

    1/ przeznaczyć 10.000 zł na instruktora zajęć w świetlicach wiejskich w ramach budżetu MGOKiS, 

    2/ w szkołach podstawowych nr 2 i 3 w Praszce oraz gimnazjum wprowadzić podział na grupy na 

zajęciach z wychowania fizycznego od drugiego semestru, 

    3/ z nadwyżki budżetowej komisja proponuje wyremontować ul. Żeromskiego w Praszce oraz 

wykonać wodociągi w Markach i Ganie /Gawroniec/. 

             Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odniósł się do przedstawionych wniosków . 

Poinformował, że w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej pokryjemy deficyt a następnie część 

wniosków w miarę pozyskiwania wolnych środków będziemy realizować. Wniosek dotyczący środków 

na zajęcia w-f, podział na grupy będzie zrealizowany bez względu na wolne środki. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że również wnioski dot. wykonania 

oświetleni ulicznych będziemy chcieli zrealizować w ciągu roku. 

       Pan Sławomir Trawiński złożył wniosek, że jeśli będą wolne środki to uwzględnić również kwotę 

ok. 20.000 zł na dokończenie szatni na boisku sportowym w Przedmościu. Może zostały środki z wymiany 
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ogrzewania w hotelu MOTOR, a z nadwyżki budżetowej proponuje kontynuować remonty dróg gminnych. 

Poprosił też o dofinansowanie orkiestry dętej w Przedmościu w ramach środków MGOKiS. 

       Pan Henryk Żyta wystąpił z wnioskiem, że skoro mamy uchwalony budżet to na następną sesję 

należy przygotować projekt uchwały w sprawie diet sołtysów. Jest też sprawa prowizji dla inkasentów i jest 

propozycja, by zrobić spotkanie z sołtysami przed sesją w styczniu i rozważyć możliwość podwyżki 

wynagrodzenia za inkaso w ramach  środków  w budżecie. Proponuje termin 13 stycznia 2014 r. o godz. 

15-tej w Urzędzie Miejskim w Praszce. 

 

Ad.12   

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

w Praszce: 

- pismo w sprawie skargi na działalność Burmistrza Praszki wniesionej przez Panią Krystynę Chrapońską 

 dot. wysokich kosztów ogrzewania mieszkań w blokach oraz wysokich opłat za śmieci i wodę. 

 Rozpatrzymy tę sprawę i na następnej sesji podejmiemy ewentualnie uchwałę. 

- pismo mieszkańców ul. Kopernika również dotyczące wysokich kosztów ogrzewania mieszkań w 

blokach oraz wysokich opłat za śmieci i wodę. 

- pismo mieszkańców ul. Powstańców Śl. w sprawie wykonanie oświetlenia ulicznego. 

       Przewodniczący obrad poinformował, że następna sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 r. o 

godz. 10 –tej w Muzeum w Praszce. Przekazał wszystkim życzenia świąteczne. 

 

Ad. 13 

         Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  - Pan  Bogusław Łazik po  wyczerpaniu  

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

Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

         Protokołowała:                                            Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

 

            Anna Koziołek                                               mgr Bogusław Łazik 

 

 


