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PROTOKÓŁ  Nr  XXXVII/2013 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu 30 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 Zbigniew Pieniek 

 

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 Leszek Krzyżanowski – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce 

7.   Pan Bogusław Szczypka – Z-ca Prezesa Zarządu OSP Praszka 

8.   Sołtysi - 11 osób / wg listy obecności/ 

 

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.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Gminna Strategia 

       Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020” 

  6.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „ Gminny Program Wspierania  

       Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2016” 

  7.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „ Gminny Program  

       Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  

       2014-2020” 

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „ Program na rzecz osób starszych 

      Gminy Praszka na lata 2014-2020”. 

  9.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży 

       przysługujących sołtysom. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Praszki. 

   11.  Zapytania i wolne wnioski.  
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12.  Sprawy różne. 

13.  Zakończenie obrad. 

         

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1 

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

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

usprawiedliwionych 1 radny,  zatem obrady są prawomocne. 

        Powitał  zaproszonych gości, 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.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Gminna Strategia 

       Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020” 

  6.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „ Gminny Program Wspierania  

       Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2016” 

  7.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „ Gminny Program  

       Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  

       2014-2020” 

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „ Program na rzecz osób starszych 

      Gminy Praszka na lata 2014-2020”. 
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  9.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży 

       przysługujących sołtysom. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Praszki. 

   11.  Zapytania i wolne wnioski.  

12.  Sprawy różne. 

13.  Zakończenie obrad. 

 

Ad.  3 

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

XXXVI/2013 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 grudnia  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 XXXVI/2013 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 12 grudnia 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 Arkadiusz Kościelny 

         - Pan Sławomir Trawiński 

         - 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 większością głosów /11za, 3 

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

         - Pan Arkadiusz Kościelny - Przewodniczący 

         - Pan Sławomir Trawiński 

         - Pan Henryk Żyta 

 

Ad 5.      

       Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poinformował, że Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Praszce przedłożył cztery projekty uchwał dot. uchwalenia programów 

z zakresu pomocy społecznej wraz z uzasadnieniami obowiązku ich opracowania i realizacji: 

-   Gminna Strategia  Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020, 
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  -  Gminny Program Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2016, 

  -  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  

      w Rodzinie na lata  2014-2020, 

  -  Program na rzecz osób starszych Gminy Praszka na lata 2014-2020. 

        Przewodniczący obrad poprosił Kierownika OPS  o krótkie przedstawienie informacji na 

temat programów. 

             Pan Leszek Krzyżanowski – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce 

wyjaśnił, że ustawa o pomocy społecznej zobowiązuje ośrodki pomocy społecznej do 

opracowania i realizacji programów z zakresu pomocy społecznej, których celem jest pomoc 

osobom wymagającym pomocy społecznej i wsparcia. Opracowane projekty programów 

stanowią wieloletnie dokumenty programowe, mające istotne znaczenie dla zapewnienia 

bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców Gminy Praszka, a w szczególności grup osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dokumenty zawierają diagnozę sytuacji społecznej 

w gminie, prognozę zmian w zakresie objętym programem, a także określenie celów 

strategicznych projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobów realizacji 

programów oraz form finansowych, a także wskaźników realizacji działań. Nowatorskim 

programem jest program na rzecz osób starszych. Społeczeństwo się starzeje, ludzie młodzi 

wyjeżdżają do pracy, a ludzie starsi potrzebują pomocy i zainteresowania . Programy oparte 

są na badaniach wśród społeczeństwa gminy Praszka, jak również uwzględnione zostały 

uwagi Radnych. Programy są również brane pod uwagę przy ubieganiu się o środki 

zewnętrzne, unijne. Kontrole również wymagają tych dokumentów. Stąd konieczne jest 

podjęcie uchwał w tych  zakresach. 

        Pan Bogusław Łazik poprosił o opinie Komisji Stałych Rady odnośnie wszystkich 

czterech projektów uchwał. 

Wszystkie komisje zaakceptowały jednogłośnie przedstawione projekty uchwał dotyczące 

uchwalenia programów: 

  -   Gminna Strategia  Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020, 

  -  Gminny Program Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2016, 

  -  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  

      w Rodzinie na lata  2014-2020, 

  -  Program na rzecz osób starszych Gminy Praszka na lata 2014-2020. 

          Pan  Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o 

odczytanie kolejno projektów uchwał, a następnie ich przegłosowanie. 
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         Pan Arkadiusz Kościelny – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  odczytał projekt 

uchwały w sprawie  przyjęcia programu pod nazwą „Gminna Strategia  Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2014-2020” 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

14 radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 311/XXXVII/2013  w 

sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Gminna Strategia  Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2014-2020”.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 6. 

         Pan Arkadiusz Kościelny – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  odczytał następny 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia  programu pod nazwą „ Gminny Program Wspierania Rodziny 

i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2016” 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

14 radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 312/XXXVII/2013  w 

sprawie przyjęcia  programu pod nazwą „ Gminny Program Wspierania Rodziny i Pieczy 

Zastępczej na lata 2014-2016”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

         

Ad 7. 

        Pan Arkadiusz Kościelny – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  odczytał projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „ Gminny Program   Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  2014-2020”. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

14 radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 313/XXXVII/2013  w 

sprawie przyjęcia programu pod nazwą „ Gminny Program   Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  2014-2020”. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

         

Ad 8. 

         Pan Arkadiusz Kościelny – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  odczytał projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia programu pod nazwą  „ Program na rzecz osób starszych  Gminy Praszka 

na lata 2014-2020”. 
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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 314/XXXVII/2013  w sprawie 

przyjęcia programu pod nazwą „ Program na rzecz osób starszych Gminy Praszka na lata 2014-2020”. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad   9.   

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

dotyczący diet dla sołtysów był już wcześniej rozpatrywany i podjęta została uchwała , na podstawie 

której sołtysi otrzymywać będą dietę zryczałtowaną miesięczną, a nie za udział w sesji Rady. W 

uchwalonym budżecie Gminy Praszka na 2014 rok zaplanowano kwotę na podwyżkę wysokości diety 

dla sołtysów i stąd dzisiejszy projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu 

kosztów podróży przysługujących sołtysom. 

Wszystkie komisje stałe Rady  zaakceptowały projekt uchwały. 

         Pan Arkadiusz Kościelny – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  odczytał projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących 

sołtysom. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 315/XXXVII/2013  zmieniającą 

uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 10.   

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że na poprzedniej sesji poinformował, 

że wpłynęła skarga Pani Krystyny Chrapońskiej na działalność Burmistrza Praszki przekazana przez  

Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. Skarga dotyczyła wysokich kosztów ogrzewania w blokach 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce oraz wysokich cen wody i ścieków. Temat szczegółowo 

rozpatrywały Komisje Stałe Rady. Poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały uznając skargę za bezzasadną. 

         Pan Arkadiusz Kościelny – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  odczytał projekt 

uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Praszki wraz z uzasadnieniem. 

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 316/XXXVII/2013 w sprawie 

skargi dotyczącej działalności Burmistrza Praszki. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad   11.   

            Pan Grzegorz Kowalczyk  odniósł się do sprawy wysokich kosztów ogrzewania w blokach. 

Stwierdził, że należałoby ten temat jeszcze dokładnie rozeznać, sprawdzić  faktury za ciepło 

wystawione przez Spółkę DUON , a następnie rozliczenia kosztów ciepła dostarczonego do 

poszczególnych bloków i mieszkań i czy te kwoty się zgadzają. 

           Pan Bogusław Łazik poinformował, że może na następną sesję poprosimy prezesów Spółdzielni 

Mieszkaniowej i Spółki DUON i wyjaśnimy te sprawy. 

 

Ad 12.   

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

Miejskiej w Praszce: 

-  pismo mieszkańców ul. Kopernika blok C w sprawie  wysokich kosztów ogrzewania mieszkań w 

blokach. Pismo złożył Pan Józef Smolnik reprezentujący mieszkańców bloku Kopernika 10C i prosił 

by Rada zainteresowała się tym tematem. W piśmie zawarte są szczegółowe dane techniczne 

dotyczące systemu grzewczego i zarzuty dotyczące braku zainteresowania tymi sprawami ze strony 

Burmistrza Praszki i Rady. Pismo zostało skierowane do rozpatrzenia na posiedzenia Komisji 

Stałych Rady. Zapytał, czy komisje mają wnioski dotyczące spraw poruszonych w piśmie. 

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

poinformował, że komisja zapoznała się z pismem, ale nie ma wniosków w tej sprawie. 

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

należy odpowiedzieć mieszkańcom ul. Kopernika. To pismo jest skierowane do Rady i do 

Burmistrza jako udziałowca w Spółce DUON Praszka. Uważa, że ciepło w blokach w Praszce jest 

bardzo drogie i trzeba dokładnie wyjaśnić mieszkańcom bloków, jakie były założenia systemu 

grzewczego, co zmieniono i podjąć jakieś działania, by obniżyć koszty ciepła. Ten problem narasta 

w blokach i należy go traktować poważnie. 

       Pan Kordian Poniatowski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej stwierdził, że 

pytania  zawarte w piśmie są konkretne i wymaga ten temat większej analizy i fachowej oceny. 

      Pan Bogusław Łazik dodał, że pismo jest skierowane do Rady i musimy na nie odpowiedzieć i 

będzie nam potrzebna fachowa wiedza pracowników urzędu. 
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       Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki stwierdził, że to pismo jest bardzo populistyczne, 

bardziej niż skarga Pani Chrapońskiej. Pan Józef Ingram – Z-ca Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej 

już odpowiadał Pani Chrapońskiej i Panu Smolnikowi w kwestii wysokich cen za ogrzewanie  

mieszkań i  podgrzanie wody w blokach. Średnia cena ciepła w blokach jest na poziomie 31 zł za 

1m
2 

i jest to raczej cena na poziomie średnim. Być może problem jest w rozliczaniu przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową kosztów ciepła. Nie mamy kompetencji ani wiedzy, jak te koszty są 

rozliczane. Prezes Spółki DUON negocjuje z władzami spółki zainstalowanie urządzeń, które obniżą  

koszty, ale prostych rozwiązań nie ma. 

          Pan Bogusław Łazik stwierdził, że temat wysokich cen ogrzewania mieszkań w blokach i  

podgrzania wody był poruszany kilkakrotnie na sesjach Rady. To nie jest tak, że Rada się tymi 

sprawami nie interesuje. Poczynione już zostały pewne działania, które miały obniżyć koszty ciepła 

tj. umorzone zostały odsetki od kredytu Spółce DUON Praszka oraz obniżony jest też podatek od 

nieruchomości. Zaproponował, by w przyszłym tygodniu odbyło się posiedzenie Komisji 

Budżetowo-Finansowej w tej sprawie i dokładne rozpatrzenie pisma Pana Józefa Smolnika. 

       Przewodniczący obrad poinformował, że wpłynęło pismo od Prezesa Zarządu OSP Praszka - 

podziękowanie za dofinansowanie  zakupu samochodu pożarniczego. Udzielił głosu obecnemu na 

sesji Panu Bogusławowi Szczypce – Zastępcy Prezesa OSP Praszka.  

       Pan Bogusław Szczypka jeszcze raz podziękował za pomoc w zakupie samochodu dla OSP 

Praszka i poinformował, że nowy samochód spełnia swoje zadanie i już był użyty w kilku akcjach 

pożarniczych. Jest jeszcze do wymiany drugi samochód, który też jest mocno wyeksploatowany i nie 

spełnia swojego zadania, gdyż trudno nim przewieźć wyposażenie pożarnicze. Trwa kolejna akcja 

zbiórki pieniędzy na ten samochód wśród mieszkańców Praszki. Firma NEAPCO Praszka zakupiła 

nową drabinę spełniająca wszystkie wymogi. Samochód ma 4.000 litrów wody, ale jest bez 

wyposażenia, które trzeba uzupełnić, ale na razie jest stare wyposażenie i funkcjonuje dobrze. 

Przekazał wszystkim życzenia noworoczne w imieniu swoim i Zarządu OSP Praszka. 

           Pan Bogusław Łazik podziękował za życzenia i również przekazał życzenia noworoczne dla 

OSP Praszka. Dodał, że w budżecie na 2014 r. jest zaplanowany zakup samochodu pożarniczego dla 

OSP Strojec. 

          Pan Bogusław Łazik przekazał również życzenia świąteczne i noworoczne, które wpłynęły do 

Rady Miejskiej od : Hufca ZHP, Publicznego Gimnazjum w Praszce, PSP Przedmość, ZPS Praszka, 

PSP Nr 3 Praszka, PSP Nr 2 Praszka, Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Wierzbiu oraz  od Ks. 

Stanisława Gasińskiego wraz z kalendarzami na 2014 rok dla Radnych. 

          Na zakończenie głos zabrał Pan Aleksander Świeykowski – Senator RP. Podziękował za 

zaproszenie na sesję, na tę i  każdą. Nie może uczestniczyć we wszystkich sesjach Rady Miejskiej w 
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Praszce, gdyż gmin i powiatów jest dużo i stara się wszędzie dotrzeć. Nie znaczy to jednak, że nie 

zna problemów, bo mieszka w Praszce i wie co się dzieje. Widzi, że zostały zrobione ulice w 

Praszce, droga krajowa do Rudnik i jest robiona droga do Gorzowa. Ma również bliski kontakt z  

sołtysami i również wie co się dzieje na wsiach. Następnie złożył wszystkim życzenia noworoczne. 

Życzył, aby ten kolejny rok był skuteczny i aktywny i aby  spełniły się oczekiwania wyborców. 

  

Ad. 13 

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

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

Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

         Protokołowała:                                            Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

 

            Anna Koziołek                                               mgr Bogusław Łazik 

 

 

 
 

 


