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PROTOKÓŁ  Nr  XLIII/2014 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu 20 sierpnia 2014 roku  w godz. 10
00  

- 12
00 

w  Muzeum w Praszce 

 

                                                      Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik  

                                                                     - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

Radnych obecnych wg listy obecności 13 / lista obecności w załączeniu /. 

Nieobecnych 2 Radnych: Józef Pilarski, Grzegorz Kowalczyk 

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

 

1.   Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 

2.   Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza 

3.   Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz 

4.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 

5.   Sołtysi - 10 osób / wg listy obecności/ 

  

Proponowany porządek obrad:   

 

  1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2.  Ustalenie porządku obrad. 

  3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji . 

  4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  5.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.          

  6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2014 rok. 

  7.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju 

       wsi Szyszków. 

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

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

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia udziałów  przez Gminę Praszka w kapitale  

       zakładowym Spółki Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej  

       położonej w obrębie Rosochy z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej. 

11.  Zapytania i wolne wnioski.  

12.  Sprawy różne. 

13.  Zakończenie obrad. 
 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad 1. 

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

na XLIII/2014 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 13 radnych , zatem obrady są 

prawomocne.  Powitał  sołtysów oraz Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego w Praszce.   
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Ad 2. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad, który 

otrzymali wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o sesji.  

Zapytał Radnych, czy mają 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 budżetu Gminy Praszka na 2014 rok. 

  7.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju 

       wsi Szyszków. 

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

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

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia udziałów  przez Gminę Praszka w kapitale  

       zakładowym Spółki Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej  

       położonej w obrębie Rosochy z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej. 

11.  Zapytania i wolne wnioski.  

12.  Sprawy różne. 

13.  Zakończenie obrad. 

 

Ad.  3 

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

XLII/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 czerwca 2014 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 protokoły z XLII/2014 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 17 czerwca 2014 r. został jednogłośnie przyjęty przez Radę Miejską w 

Praszce. 
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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 Zbigniew Pieniek 

         - Pan Arkadiusz Kościelny 

         - Pan Sławomir Trawiński 

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

głosowania.  

           Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie powołana została 

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:  

         - Pan Zbigniew Pieniek - Przewodniczący 

         - Pan Arkadiusz Kościelny 

         - Pan Sławomir Trawiński 

 

Ad 5.      

          Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności za okres 

między sesjami tj. od  18 czerwca 2014 r. do 19 sierpnia 2014 r. wraz z informacją Zastępcy Dyrektora 

MGOKiS w Praszce  o  rozpoczęciu nowego sezonu zajęć sportowych prowadzonych przez MGOKiS  

na ORLIKU  oraz na basenie i hali sportowej. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

         Pan Bogusław Łazik w uzupełnieniu podziękowań Burmistrza za zorganizowanie imprez 

kulturalno-rekreacyjnych podziękował również organizatorom imprez: Rewii Orkiestr Dętych w 

Przedmościu, Turnieju Rodzinnego w Strojcu, Turnieju u Jana w Rozterku,  Turnieju Piłki Plażowej w 

Szyszkowie. 

          Przewodniczący obrad zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji. Pytań nie było. 

  

Ad  6.   

           Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące  

projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2014 rok. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Zbigniew Pieniek - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 13 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 363/XLIII/2014  w sprawie zmiany  

budżetu Gminy Praszka na 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad  7.   

           Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące  

projektu uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu na Rzecz 

Rozwoju wsi Szyszków. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Zbigniew Pieniek - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 13 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 364/XLIII/2014  w sprawie 

udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju wsi Szyszków. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  8.   

           Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące  

projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania  

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

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Zbigniew Pieniek - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 13 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 365/XLIII/2014  w sprawie 

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

rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O w Rozterku”. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad  9.   

           Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące  

projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia udziałów  przez Gminę Praszka w 

kapitale zakładowym Spółki Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Zbigniew Pieniek - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 13 
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radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 366/XLIII/2014  w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej nabycia udziałów  przez Gminę Praszka w kapitale zakładowym Spółki 

Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  10.   

           Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące  

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości 

gruntowej  położonej w obrębie Rosochy z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

            Pani Radca prawny – Wiesława Borowiec wniosła autopoprawkę do projektu uchwały. W tytule należy 

wykreślić słowa „położonej w obrębie Rosochy”. 

        Pan Zbigniew Pieniek - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 13 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 367/XLIII/2014  w sprawie 

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

poszerzenie drogi gminnej.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 11.   

         Pan Arkadiusz Kościelny zapytał Burmistrza, czy w  wioskach powrócą zajęcia sportowe w 

świetlicach? 

         Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że będą zajęcia sportowe w 

świetlicach wiejskich. 

         Pan Jan Jarząb zapytał, kiedy będzie robiony plac rekreacyjny w Strojcu. 

         Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że ma informację od wykonawcy, że będzie to 

zrobione w ciągu 1-2 tygodni. 

         Pan Sławomir Trawiński zapytał, kiedy będzie robione oświetlenie uliczne w Przedmościu oraz 

poprosił o poprawę stanu dróg w Przedmościu, szczególnie ul. Rolniczej. 

      Burmistrz odpowiedział, że poczynione zostały już działania i będzie to zrobione w najbliższym 

czasie. 

       Pan Zbigniew Brodny – Sołtys wsi Lachowskie zapytał o wodociąg w Markach. Nie widzi 

środków w budżecie na ten cel, czy ta inwestycja będzie robiona i z jakich pieniędzy, czy zostały 

przesunięte na inne zadania. 

      Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, że środki na wodociąg nie były 

planowane w budżecie i nie zostały przesunięte. Powodem opóźnienia wykonania wodociągu był 
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problem z ciśnieniem wody i trzeba było przeprojektować ten projekt, gdyż ludzie nie mogliby 

używać podgrzewaczy do wody. Poza tym Lasy Państwowe chcą opłaty stałej za umiejscowienie 

wodociągu i to spowodowałoby, że woda byłaby bardzo droga, ale może uda się wynegocjować z 

Nadleśnictwem by nie płacić tej opłaty, bo z tego wodociągu będzie też korzystać leśniczówka. 

       

Ad 12.   

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wpłynęły pisma dot. 

budowy wiatraków w Kowalach i w Wierzbiu: 

- pismo mieszkańców Wierzbia, w którym mieszkańcy protestują przeciwko budowie wiatraków w 

zbyt bliskiej odległości od zabudowań. 

           Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że co do budowy wiatraków w 

Wierzbiu nie ma wydanych warunków zabudowy. Turbiny o mocy 3 MW są rzeczywiście dość 

głośne. Firma nie złożyła wszystkich dokumentów. Jest prowadzone postepowanie, ale nie wiadomo 

jak się zakończy.  

           Pan Bogusław Łazik poprosił Pana Grzegorza Jabłońskiego o poinformowanie mieszkańców 

w tym temacie. 

- pisma Stowarzyszenia NOCEK w Kowalach, w sprawach: 

    1/  wezwanie  do respektowania praw strony w postępowaniu administracyjnym , 

    2/ wniosek o udzielenie informacji dotyczącej realizacji Uchwały Nr 250/XXVIII/2013 Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do wykonania Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka. 

    3/  pismo – odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy dla budowy 5 elektrowni wiatrowych w 

Kowalach Państwa Lidii i Rafała Jama . 

     Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o ustosunkowanie się do tych pism. 

     Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił kolejno: 

1/ Wezwanie było wysłane stronie, ale na mylny adres i zostało to poprawione, a Pan Spodzieja 

został o tym poinformowany, ale mimo to złożył to pismo. 

2/ odnośnie informacji na temat realizacji uchwały Rady o przystąpieniu do opracowania Studium o 

warunkach i kierunkach zagospodarowania przestrzennego Gminy Praszka to sprawę dokładnie 

wyjaśnimy na następnej sesji. Będzie zaproszona  Pani Grzelak – projektant i wyjaśni sprawy  

zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka. 

    Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że był inicjatorem podjęcia tej uchwały, bo bez planu 

zagospodarowania  nie powstanie większość inwestycji, a także na wzgląd budowy wiatraków, 

cmentarza oraz budynków mieszkalnych. Jest teren użytków rolnych, gdzie można wydzielić działki 
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pod budynki mieszkalne, gdyż są te grunty już uzbrojone i drogi asfaltowe.    Pan Pszenica ze Strojca 

też pyta o strefę przemysłową w Strojcu, by bez kontrowersji sąsiedzkich mógł realizować 

inwestycje. W tym samym czasie trwały prace w Sejmie dot. ustawy Prawo budowlane i póki nie 

będzie nowej ustawy nie warto wydawać  setek tysięcy złotych na nowy plan, który może się okazać 

nieodpowiedni.  Ten dokument będzie planować nam budżet na kilka lat i musi być kompatybilny z 

ustawą. Na ten czas możemy wydawać decyzje o warunkach zabudowy, jest to trudne, ale na razie 

nie możemy robić tego inaczej. Jak już będzie nowa ustawa to wykonany zostanie plan 

zagospodarowania przestrzennego. Muszą też być mapy i czekamy na powiat, który ma 

zmodernizować mapy. Są przesunięte granice i powiat ma to poprawić. Do opracowania planu 

potrzebne będą mapy elektroniczne. Co do Kowali, to wydane są 3 decyzje o warunkach zabudowy 

dla budowy wiatraków. Inwestor czeka na decyzję Sądu  w sprawie odwołań. W czasie 

opracowywania warunków zabudowy zmieniła się ustawa o gruntach rolnych i na 2 wiatraki nie 

wydano pozwoleń. Teraz czekamy na uprawomocnienie decyzji po rozpatrzeniu przez SKO i Sąd 

Administracyjny. To potrwa pewnie ok. 2 lat. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce podsumował, że musimy 

poczekać na nową ustawę a opracowanie Studium też potrwa jakiś czas. Poszerzymy ten temat , jak 

będzie Pani Grzelak, która wyjaśni nam tę sprawę dokładnie i wówczas nabierzemy zdania, co mamy 

dalej robić w tym temacie. Nie możemy wydawać pieniędzy bezpodstawnie, bo zmieni się ustawa i 

trzeba będzie robić plan po nowemu. Na następną sesję zaprosimy przedstawicieli Stowarzyszenia 

Nocek i rozpatrzymy te sprawy. 

         Pan Bogusław Łazik przedstawił kolejne pismo, które wpłynęło do Rady Miejskiej tj. pismo 

Niezależnego Stowarzyszenia Mieszkańców w sprawie zabezpieczenia przejść dla dzieci w drodze     

do szkoły. 

      Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza odniosła się do pisma. Poinformowała, że 

najlepszym rozwiązaniem będzie uruchomienie Straży Miejskiej by pilnowała porządku na 

przejściach oraz patrole Policji w godzinach przewożenia dzieci do szkoły i ich odbierania ze szkoły. 

 Co do świateł to nie ma zgody, gdyż są wysepki spowalniające ruch samochodowy.  Od 1 września 

będzie zabezpieczać przejścia do szkoły Straż Miejska i Policja. 

      Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej – w związku z wyjazdem  do Mutterstadt 

poprosił o przekazanie pozdrowień władzom  miasta Mutterstadt od Rady Miejskiej w Praszce. 

      Pan Bogusław Łazik zapytał Burmistrza w związku z artykułami w prasie, że klub MOTOR 

Praszka nie będzie wystawiać drużyn, a przecież dostali dotację i powinna być wystawiona drużyna. 

Poprosił, by ktoś się zainteresował tym tematem. 
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     Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że MGOKiS wystawi 5 drużyn.  Zaprosił też wszystkich 

obecnych na Festyn Rodzinny 29-30 sierpnia w Praszce.  Będzie to spotkanie integracyjne z emerytami 

powiatu oleskiego i kluczborskiego. Będą turnieje,  zabawa i kabaret. 

       Pan Jan Gędek – Sołtys wsi Strojec podziękował za podjęcie decyzji o położeniu nakładki 

asfaltowej na ul. Ogrodowej w Strojcu. Zostało to wykonane w 22% z funduszu sołeckiego tj. ok. 

20.000 zł. 

      Pan Zbigniew Brodny – sołtys wsi Lachowskie podziękował za ustawienie znaku drogowego w 

Lachowskim, o co występował. Zaprosił wszystkich obecnych na dożynki wiejskie w Lachowskim w 

dniu 30 sierpnia 2014 r. o godz. 17 –tej. Podziękował wszystkim za udział w Spartakiadzie Letniej 

Wsi w Lachowskim. 

      Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce podziękował wszystkim 

sołtysom za udział w Dożynkach Gminnych. Przygotowanie wieńców wymagało dużo pracy, ale też 

były na wysokim poziomie. 

     Pan Grzegorz Jabłoński – Sołtys wsi Wierzbie złożył wniosek, by w przyszłorocznym budżecie 

zaplanowano więcej środków na nagrody dla sołectw i za udział. 

      Pan Bogusław Łazik poinformował, że delegacja z sołectwa Lachowskie jedzie na Dożynki 

Wojewódzkie, gdzie będzie reprezentować naszą gminę. 

  

Ad. 13 

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

obrad wypowiedział formułę „ zamykam XLIII/2014 sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  Podziękował 

wszystkim za aktywny udział w obradach. 

  

         Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

 

            Anna Koziołek                                                                    mgr Bogusław Łazik 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


