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PROTOKÓŁ  Nr  XLVI/2014 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu 12 listopada  2014 roku  w godz. 12
00  

- 13
30 

w  Muzeum  w Praszce 

 

                                                                            Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik  

                                                                         - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

Radnych obecnych wg listy obecności 15 / lista obecności w załączeniu /. 

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

 

1.   Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 

2.   Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza 

3.   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik 

4.   Pan Krzysztof Pietrzyński - Sekretarz 

5.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 

6.   Pan Ryszard Szymański – Prezes Spółki GOSKOM w Praszce 

7.   Pan Franciszek Ratajski – Prezes Spółki DUON Praszka 

8.   Pani Aneta Bugajska-Majka – Prezes Spółki Oczyszczalnia Ścieków w Praszce 

9.   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.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki .          

  6.  Podsumowanie VI Kadencji Rady Miejskiej w Praszce   

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

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oleśnie  

       na dofinansowanie zakupu łóżek na Oddział Chirurgii. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce  

       do prowadzenia postepowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach  

       przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 
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12.  Zapytania i wolne wnioski.  

13.  Sprawy różne. 

14.  Zakończenie obrad. 

       

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad 1. 

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

na XLVI/2014 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 15 radnych , zatem obrady są 

prawomocne.   

        Powitał zaproszonych gości, sołtysów oraz Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego w 

Praszce. 

   

Ad 2. 

           Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany 

porządek obrad, który otrzymali wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o sesji.  

          Pan Bogusław Łazik wniósł o zmianę kolejności punktów w porządku obrad w następujący 

sposób: punkt 6 wprowadzić jako punkt 14.  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

          Pan Henryk  Żyta – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawił 

wniosek komisji o obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia 

podatku rolnego na 2015 rok. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek będzie rozpatrzony 

jako punkt 7 porządku obrad, a następne punkty będą miały kolejne numery.  

Zapytał Radnych, czy mają inne propozycje i uwagi do porządku obrad. Nie zgłoszono.  

     Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przegłosowanie porządku 

obrad z wprowadzonymi zmianami. 

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. 
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  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.  Rozpatrzenie wniosku Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o obniżenie średniej ceny  

       skupu  żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 rok. 

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oleśnie  

       na dofinansowanie zakupu łóżek na Oddział Chirurgii. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce  

       do prowadzenia postepowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach  

       przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

12.  Zapytania i wolne wnioski.  

13.  Sprawy różne. 

14.  Podsumowanie VI Kadencji Rady Miejskiej w Praszce   

15.  Zakończenie obrad. 

 

Ad.  3 

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

XLV/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 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 protokół z XLV/2014 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2014 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 Kordian Poniatowski 

         - Pani Anna Kaczmarek 

         - Pan Józef Pilarski 
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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 Kordian Poniatowski - Przewodniczący 

         - Pani Anna Kaczmarek 

         - Pan Józef Pilarski 

 

Ad 5.      

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

kadencji . Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

          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. Komisje 

szczegółowo analizowały projekt uchwały  na posiedzeniach komisji. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Kordian Poniatowski - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej 

uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

15 radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 377/XLVI/2014  w  sprawie  

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

 

Ad  7.   

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

wniosek o obniżenie ceny skupu żyta z kwoty ogłoszonej przez GUS za okres 11 kwartałów tj . 

61,37 zł/dt do  kwoty 58,00 zł/dt  przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na 

2015 rok.  Ta cena jest jednak ciągle za wysoka do faktycznej ceny żyta, bo jest to 40-50 zł za 

kwintal.  Proponowana obniżka ceny żyta stanowiłaby 5% i wynosiłaby 3,37 zł. Do tej pory nigdy 

nie było ustalonej maksymalnej ceny do obliczenia podatku rolnego. 

       Pan Bogusław Łazik stwierdził, że obniżenie ceny żyta będzie miało wpływ na przyszłoroczny 

budżet, będzie to ok. 30.000 zł  mniej w dochodach gminy. Zapytał Radnych-  Kto jest za 

propozycją Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, by obniżyć cenę żyta do kwoty 58,00/dt ? 
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Przeprowadzono głosowanie. Radni jednogłośnie przyjęli wniosek o obniżenie ceny żyta do kwoty 

58,00 zł/dt  do ustalenia podatku rolnego na 2015 rok. 

      Pan Bogusław Łazik przypomniał , że przed  podjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta 

musimy wystąpić o opinię do Izby Rolniczej w Opolu. 

 

Ad  8.   

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

dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Komisje szczegółowo analizowały projekt uchwały  na posiedzeniach komisji. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Kordian Poniatowski - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej 

uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

15 radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 378/XLVI/2014  w  sprawie  

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  9.   

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

dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Kordian Poniatowski - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej 

uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

15 radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 379/XLVI/2014  w  sprawie  

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Uchwała stanowi załącznik do  

protokołu. 

 

Ad 10.   

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

dotyczące projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oleśnie 



6 
 

na dofinansowanie zakupu łóżek na Oddział Chirurgii. Na poprzedniej sesji  był przedstawiony 

przez Burmistrza wniosek w tej sprawie i został zaopiniowany pozytywnie. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Kordian Poniatowski - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej 

uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

15 radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 380/XLVI/2014  w  sprawie  

udzielenia dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na dofinansowanie zakupu łóżek na 

Oddział Chirurgii. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 11.   

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

dotyczące projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Praszce do prowadzenia postepowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach 

przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Kordian Poniatowski - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej 

uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

15 radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 381/XLVI/2014  w  sprawie  

upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce do prowadzenia postepowania i 

wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 12.  Zapytania i wolne wnioski.  

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

Społecznej przedstawił wniosek komisji by zwiększyć wymiar etatu z ¼ do ½ dla prowadzących świetlice 

wiejskie.   

             Przewodniczący obrad stwierdził, że te sprawy będą rozpatrywane przy omawianiu budżetu na 

przyszły rok. 
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Ad 13.   

            Pan Bogusław Łazik  zapytał Burmistrza o przyszłoroczny budżet. 

             Pan Jarosław Tkaczyński  poinformował Radnych i wszystkich obecnych, że budżet na przyszły rok 

będzie na podobnym poziomie jak budżet tegoroczny. W 2015r. planujemy dalej  modernizację dróg 

gminnych w ramach tzw. schetynówek. Już został zakwalifikowany wniosek o modernizację ulic: 

Styczniowej, Listopadowej, Sienkiewicza i Warszawskiej, a na 2016 rok planujemy zgłosić do programu 

remontu dróg lokalnych ulice Skłodowskiej, Kolorową i 3 Maja.  Wspólnie z GOSKOM Sp. z o.o. w Praszce  

planowana jest  modernizacja sieci wodociągowo- kanalizacyjnej na kwotę ok. 800.000 zł.,  z czego 500.000 

zł /dodatkowy zapasowy wodociąg zasilający miasto/ sfinansuje Gmina,  a 300.000 zł GOSKOM / koszt 

modernizacji stacji pomp/.  Musimy też przystąpić do modernizacji oczyszczalni ścieków, gdyż wymuszają 

ją coraz ostrzejsze przepisy ochrony środowiska. Co do szkół zaplanowane zostały środki finansowe na 

dalszą modernizację szkół  tj. szkół w Kowalach i w Praszce ul. Boczna. Na działalność Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu zostały zaplanowane środki na poziomie jak w tym roku, a jak będzie ze środkami 

to okaże się przy uchwalaniu budżetu na 2015 rok. 

       Przewodniczący obrad zapytał Prezesów Spółek, czy chcą zabrać głos. 

       Pan Franciszek Ratajski podziękował za współpracę Burmistrzowi  i Radzie Miejskiej w związku 

upływającą kadencją. Poinformował, że ta współpraca układała się bardzo dobrze, rozwiązaliśmy wspólnie 

wiele problemów, by Spółka mogła samodzielnie prosperować. Jeżeli nie wydarzą się jakieś trudne sytuacje 

to w 2015 r. cena energii nie wzrośnie. 

       Pan Ryszard Szymański – Prezes GOSKOM Praszka również podziękował za współpracę Radzie i 

Burmistrzowi. Stwierdził, że spółka jest w dobrej kondycji, udało się utrzymać na dotychczasowym 

poziomie ceny ścieków, a ceny wody wzrosły nieznacznie. Może zadeklarować, że jeśli nic nie zakłóci  

kondycji spółki to w przyszłym roku nie będzie podwyżki ceny wody. Mamy projekt modernizacji sieci 

wodociągowej. Z własnych środków trudno byłoby to zrobić, ale przy współudziale gminy jest to możliwe. 

Dotychczas wszystkie inwestycje GOSKOM wykonywał z własnych środków. 

        Do podziękowań za współpracę dołączyła Pani Aneta Bugajska-Majka. Poinformowała , że  Spółka 

Oczyszczalnia Ścieków realizuje remonty  bieżące i  funkcjonuje dobrze. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady również podziękował za współpracę Prezesom Spółek w 

imieniu własnym i Radnych. Wszystkie sprawy spółek działających na terenie Gminy Praszka zostały 

uregulowane, choć były to trudne sprawy. 

        Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej: 

- pismo Pana Bogusław Przy była  dotyczące doniesienia o popełnieniu przestępstwa urzędowego. W piśmie 

Pan Przybył skarży się na działalność Straży Miejskiej i brak nadzoru Burmistrza. Komisje rozpatrywały 

pismo, a Komisja Budżetowo Finansowa przedstawiła wniosek by dokładniej rozpatrzyć tę sprawę i zwrócić 

się o opinię prawną do Radcy prawnego Urzędu Miejskiego w Praszce oraz na Policję, czy toczy się w tym 

temacie postępowanie. 

-  pismo Wojewody Opolskiego  z podziękowaniem za współpracę w związku z upływającą kadencją. 
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  - pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie - podziękowanie Radnym za 

współpracę. 

 

Ad 14.   

           Podsumowanie VI Kadencji Rady Miejskiej w Praszce . 

 W pierwszej kolejności  VII kadencję Rady Miejskiej w Praszce posumowali przewodniczący komisji 

stałych Rady . 

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

Społecznej poinformował, że Komisja pracowała w 6 osobowym składzie. Odbyła  42 posiedzenia, w 

których uczestniczyli: Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik. Współpraca  z Burmistrzem układała się 

dobrze. Komisja odbyła kilka posiedzeń wyjazdowych do placówek oświatowych, świetlic, do ośrodka 

pomocy społecznej. Jako przewodniczący komisji brał udział w komisjach konkursowych, przy przetargach 

prowadzonych przez Pełnomocnika ds. profilaktyki uzależnień. W zakresie zdrowia komisja niewiele 

pracowała, ale w składzie Komisji był Pan Grzegorz Kowalczyk – lekarz, który informował na bieżąco o 

sprawach dotyczących funkcjonowania szpitala czy przychodni. 

      Pan Józef Pilarski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja pracowała 

w 4 osobowym składzie. Odbyła 50 posiedzeń i jest to znacznie więcej niż inne komisje, ale wynika 

to ze specyfiki pracy tej komisji. Komisja pełni funkcje kontrolną i co roku badała budżet pod 

kątem racjonalnego i prawidłowego gospodarowania środkami budżetowymi. Opiniowała projekt 

budżetu, wykonanie budżetu za półrocze oraz wykonanie budżetu za poprzedni rok przy udzielaniu 

absolutorium burmistrzowi. Każdorazowo wnioskowała do Rady o udzielenie absolutorium i przez 

te cztery lata były zawsze opinie pozytywne. Komisja kontrolowała też  realizacje inwestycji 

gminnych poprzez zadawanie pytań Burmistrzowi i Zastępcy Burmistrza. Podziękował za 

współpracę pracownikom Urzędu Miejskiego na czele z Panem Burmistrzem i Zastępcą Burmistrza. 

       Pan Grzegorz Jabłoński w zastępstwie Pana Henryka Żyty – Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska  / nieobecny w tej części obrad/ poinformował, że Komisja 

pracowała w 6 osobowym składzie. Odbyła 44 posiedzenia, w tym kilka tematycznych i 

wyjazdowych. Opiniowała materiały na sesje Rady oraz rozpatrywała  szczególnie sprawy z 

zakresu rolnictwa i ochrony środowiska. Kontrolowała pracę ujęcia wody, oczyszczalni ścieków 

oraz wysypiska śmieci. Zajęła się szczegółowo opracowaniem metody opłat za odpady komunalne. 

Dokonywała przeglądu stanu dróg gminnych, a także odbyła dwa posiedzenia z sołtysami przy 

wypracowywaniu rozwiązań dotyczących sołectw. Kilka tych spraw znalazło odzwierciedlenie w 

formie uchwał. Analizowała też sprawy dot. budowy wiatraków w gminie. 
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       Pan Marek Śliwka – Przewodniczący Komisji Gospodarczego Rozwoju Gminy poinformował, 

że komisja pracowała w 7 osobowym składzie . Odbyła 40 posiedzeń, pracowała zgodnie z 

przyjętym planem pracy. Odbyła kilka spotkań  zakresu działań komisji. 

Podziękował za współprace Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza i pracownikom Urzędu oraz 

sołtysom i prezesom spółek. 

       Pan Kordian Poniatowski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej  poinformował, 

że Komisja składał się z przewodniczących komisji stałych tj. z 5 osób. Odbyła 42 posiedzenia. 

Analizowała materiały na sesje Rady,  a w szczególności zajmowała się corocznie projektem 

budżetu oraz wykonaniem budżetu za poprzedni rok oraz za półrocze. Analizowała bieżące wydatki  

i wszelkie zmiany budżetu. Dzięki dobrze planowanej gospodarce finansowej gminy i racjonalnemu 

wydawaniu pieniędzy stan  finansowy naszej gminy jest dobry i mamy stosunkowo małe 

zadłużenie. Podziękował za współpracę Burmistrzowi i wszystkim pracownikom Urzędu 

Miejskiego oraz sołtysom. 

      Pan Jan Gędek – Sołtys wsi Strojec w imieniu sołtysów podziękował również Radzie i 

Burmistrzowi za współpracę. W czasie tej kadencji wiele spraw dotyczących sołectw i samych 

sołtysów zostało załatwionych. Podwyższone zostały diety dla sołtysów, ustalono  wynagrodzenie 

za pobór podatków według wielkości sołectw, co jest dobrym rozwiązaniem. Przyznanie funduszu 

sołeckiego, co jest niczym innym jak funduszem obywatelskim sprawiło, że na wsiach zrobiono 

wiele inwestycji z udziałem funduszu sołeckiego oraz pomogło w organizacji imprez wiejskich. To 

dzięki Radzie i Burmistrzowi jest realizowanych wiele rzeczy w sołectwach. 

     Na koniec Pan Bogusław Łazik podsumował obecną kadencję. Stwierdził, że Rada odbyła 46 sesji  

i 218 posiedzeń komisji stałych. Frekwencja była  na poziomie ok. 98% czyli bardzo dobra, nieco 

mniejsza była na posiedzeniach komisji stałych. Nie było potrzeby zwoływania komisji doraźnych. 

Podjętych zostało 381 uchwał o różnym znaczeniu. Kluczowe uchwały to oczywiście uchwały 

budżetowe i o zmianach w budżecie, w których zawierane były dochody i wydatki związane zarówno 

z płacami w jednostkach gminnych jak i z wydatkami na szereg zadań inwestycyjnych i wydatków na 

utrzymanie obiektów gminnych  oraz całej infrastruktury gminnej. Ponadto Rada podejmowała w 

formie uchwał bardzo ważne decyzje np. w sprawie reorganizacji sieci szkół w gminie czy 

utworzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie, a także wdrożenie  programu 

naprawczego w 2011 roku, który spowodował m.in. zmniejszenie zadłużenia gmin y i zwiększenie 

możliwości inwestycyjno-remontowych. Nie wszystkie ważne uchwały były podejmowane 

jednogłośnie, często dyskutowano i spierano się co do ostatecznej decyzji. Należy jednak zauważyć, 

że burmistrz w ustępującej Radzie Miejskiej miał  bardzo sprzyjającego sojusznika i gdyby nie 

rozwaga, kreatywność i odpowiedzialność radnych nie mógłby wpisać do Informatora Gminy 
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Praszka części zrealizowanych zadań. Szkoda tylko, że w  tym wydawnictwie  nie zostało to 

wyraźnie podkreślone. Poproszono o wypowiedź szereg osób z gminnej administracji , szefów 

jednostek budżetowych, sołtysa, strażaka, a zabrakło miejsca na wypowiedź choćby jednego radnego, 

o przewodniczącym nawet nie wspomnę. Wystarczyło tylko miejsca na nazwiska radnych i sołtysów. 

Myślę, że skoro to wydawnictwo miało być obrazem naszego wspólnego dorobku, to należało o tym 

porozmawiać wcześniej również z radą i uzgodnić formułę informatora. 

    W radzie obecnej kadencji pracowaliśmy razem, nie było koalicji, opozycji, partii politycznych  

czy klubów radnych itp. W ważnych sprawach  jak choćby reorganizacja szkół, czy Energia Praszka,  

budowa ORLIKA potrafiliśmy spotykać się poza sesjami i wypracowywać najlepsze warianty 

rozwiązań. Proszę mi wierzyć, że pracowałem w samorządach różnego szczebla od ponad 24 lat i nie 

zawsze tak było w Praszce, też były burzliwe zdarzenia i kłótnie podczas sesji. Jako 

przewodniczącemu niełatwo było czasami prowadzić obrady, szczególnie gdy pojawiały się 

sprzeczne  ze sobą wnioski, ale uważam, że dzięki dobrej pracy w komisjach nasze obrady nie były 

obszerne czasowo, a to świadczy o dobrej organizacji pracy Rady / Tu dziękuję moim 

współpracownikom: Pani Wiesławie Borowiec i Pani Annie Koziołek/.   

       Dziękuję za dobrą współpracę wszystkim Radnym, Panom i Paniom sołtysom oraz pracownikom 

Urzędu Miejskiego na czele z Panem Burmistrzem.  Za kilka dni od będą się wybory samorządowe, 

w których jak wiem wszyscy radni ubiegają się o mandaty radnych – życzę powodzenia, a także dużo 

zdrowia i wytrwałości  w dalszej pracy na rzecz gminy Praszka. Jeżeli zastąpią nas inni, którzy będą 

pełnić funkcje radnych to życzyłbym sobie i nam, aby potrafili korzystać z dobrych wzorców 

działania w samorządzie i nie brali przykładu z waśni i kłótni, które obserwujemy na wyższych 

szczeblach władz. 

        Na zakończenie Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wręczył 

podziękowania Radnym oraz Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza, Skarbnikowi i Sekretarzowi wraz 

z upominkiem w postaci książki.  

 

Ad. 15        

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

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

wszystkim za aktywny udział w obradach. 

  

         Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

 

            Anna Koziołek                                                                    mgr Bogusław Łazik 


