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PROTOKÓŁ  Nr  XLIV/2014 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu 30 września 2014 roku  w godz. 10
00  

- 13
50 

w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 

 

                                                      Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik  

                                                                     - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

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

Nieobecnych 1 Radny: Pan Arkadiusz Kościelny 

 

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 Henryk Krześniak – Radny Powiatu Oleskiego 

7.   Sołtysi - 11 osób / wg listy obecności/ 

8.   Dyrektorzy Szkół, nauczyciele oraz uczniowie nagradzani za najlepsze wyniki w nauce  

      i sporcie w Gminie Praszka 

9.   Media: Kulisy Powiatu 

 

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.  Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2014 roku  

                oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku. 

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

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

  9.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

       odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości. 

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

                sprawdzianów i egzaminów za rok szkolny 2013/2014, 

                - wręczenie nagród za najlepsze osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2013/2014. 

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 XLIV/2014 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 14 radnych , 1 Radny Pan 

Arkadiusz Kościelny nieobecny, zatem obrady są prawomocne.   

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

Praszce oraz wszystkich obecnych na sesji. 

   

Ad 2. 

           Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany 

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

wniosek Burmistrza wniósł do porządku obrad sesji dodatkowy punkt jako punkt 10. Podjęcie 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Następne punkty porządku otrzymają 

kolejne numery. Radni jednogłośnie przyjęli wniosek. 

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 . 

      Pan Bogusław Łazik poinformował, że na godz. 11-tą została zaproszona Pani Elżbieta Grzelak - 

- architekt w celu przedstawienia informacji na temat zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Praszka, a na  godz. 12-tą  przybędą uczniowie wraz z nauczycielami i dyrekcją szkół gminy 

Praszka. 

 

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.          
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           6.  Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2014 roku  

                oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku. 

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

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

  9.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

       odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości. 

10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  

       z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  

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

                sprawdzianów i egzaminów za rok szkolny 2013/2014, 

                - wręczenie nagród za najlepsze osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2013/2014. 

12.  Zapytania i wolne wnioski.  

13.  Sprawy różne. 

14.  Zakończenie obrad. 

 

Ad.  3 

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

XLIII/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 sierpnia 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 XLIII/2014 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 20 sierpnia 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 Henryk Żyta 

         - Pan Janusz Dolik 

         - Pan Andrzej Rychter 

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 Janusz Dolik - Przewodniczący 

         - Pan Henryk Żyta 

         - Pan Andrzej Rychter 
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Ad 5.      

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

między sesjami tj. od  21 sierpnia 2014 r. do 29 września 2014 r.. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu. 

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

  

Ad  6. 

      Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad  stwierdził, że 25.08.2014r. Burmistrz przedłożył 

Radzie  informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2014 roku oraz 

informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku.  Radni 

otrzymali tę informację na początku września br. by się z nią dokładnie zapoznać. Informacja była 

szczegółowo analizowana na posiedzeniach Komisji Stałych Rady, a w szczególności przez Komisję 

Rewizyjną. 

      Pan Józef Pilarski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że na posiedzeniu w dniu 

16 września 2014 r. Komisja analizowała szczegółowo wykonanie budżetu za I półrocze 2014 r. oraz 

informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku. Nie znalazła 

uchybień i wnosi o przyjęcie informacji przez Radę Miejską. 

       Pan Jacek Owczarek – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Uchwałę Nr 333/2014  z 

dnia 10 września 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o 

informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za  I półrocze 2014 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 2014 r. oraz informacji o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku. 

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

 

Ad 7 - 8. 

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

projektu uchwały w  sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz do projektu uchwały w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2014 rok. Obydwa projekty ściśle się ze sobą wiążą, 

dlatego omówione będą razem. Komisje szczegółowo analizowały projekty uchwał na 

posiedzeniach komisji. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekty obu uchwał jednogłośnie. 

        Pan Janusz Dolik - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał w pierwszej kolejności projekt 

uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.         

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 368/XLIV/2014  w sprawie  

zmiany wieloletniej prognozy finansowej .Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

         Następnie Pan Janusz Dolik - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2014 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 369/XLIV/2014  w sprawie  

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

 

Ad 9.    

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

dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie  odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości. Wyjaśnił, że stawki 

pozostają bez zmian. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Janusz Dolik - 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 370/XLIV/2014  zmieniającą 

uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi przez właściciela nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  10.    

        Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika o wyjaśnienie projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ponieważ był 

rozpatrywany tylko na posiedzeniu Komisji Budżetowej. 

        Pani Małgorzata Zawis - Skarbnik wyjaśniła, że pożyczka była przeznaczona na modernizację 

budynków oświatowych do kwoty 665.000  zł.  ze spłatą na 6 lat. Po przetargach okazało się, że nie 

ma potrzeby tak dużej kwoty pożyczki i stąd zmiana na kwotę 460.000 zł ze spłatą na 5 lat. 

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. 

        Pan Janusz Dolik - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej  uchwały.         

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 371/XLIV/2014  zmieniającą 
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uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

   

Ad 11 . 

       Pan Andrzej Wicher – Sołtys wsi Brzeziny zapytał, kto będzie roznosił nowe deklaracje na odbiór 

odpadów. 

       Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że deklaracje według nowego wzoru składają tylko  

nowi właściciele nieruchomości składający deklaracje po raz pierwszy,  deklaracje dotychczas złożone 

są aktualne. 

 

Ad 12.   

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

Miejskiej w Praszce: 

- pisma Gmin Dobrodzień i Olesno o poparcie działań w celu zahamowania wypływu środków 

wypracowanych w regionie do budżetu centralnego, w załączeniu uchwały Gminy Dobrodzień i Olesno. 

Już rozpatrywaliśmy podobne pisma i   musimy się zastanowić, czy Rada powinna podjąć tego typu 

uchwałę. 

- pismo  Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce skierowane do Spółki DUON Praszka  i do wiadomości 

Rady Miejskiej  informujące o niepodpisaniu aneksu do umowy dot.  zagwarantowania odbioru ciepła 

przez okres kolejnych 10 lat. Odczytał pismo. 

- pismo Stowarzyszenia Nocek – odwołanie od decyzji Burmistrza o warunkach zabudowy dla 

budowy 5 elektrowni  wiatrowych w Kowalach skierowane do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu i do wiadomości Rady Miejskiej w Praszce. Jest do wglądu w biurze Rady. 

 -  3  pisma Niezależnego Porozumienia Mieszkańców skierowane do Burmistrza Praszki i do 

wiadomości Rady Miejskiej w Praszce dotyczące: 

     1/ zapewnienia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych dla dzieci w drodze do szkół. Nie 

funkcjonuje to zabezpieczenie tak jak być powinno, 

    2/  ustawienia koszy na śmieci w trzech punktach na terenie miasta, 

    3/ o wydanie informacji dotyczącej zysków i kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi , który wszedł od 1 lipca 2013 r. 

    Pan Bogusław Łazik  - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał Panią Elżbietę Grzelak. 

Poprosił Burmistrza o wstępne przedstawienie tematu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Praszka. 
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     Pan Jarosław Tkaczyński-  Burmistrz Praszki poinformował, że poprosił Panią Elżbietę Grzelak w 

celu wyjaśnienia spraw związanych z przystąpieniem do opracowywania planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Praszka. Jako urbanistka posiada więcej wiedzy i zagadnień prawnych 

dotyczących prowadzonych prac nad projektem nowej ustawy Prawo budowlane, na którą czekamy. 

Przypomniał, że wcześniej już przystępowaliśmy do opracowania Studium zagospodarowania 

przestrzennego i po 1,5 roku trzeba było je zmieniać, gdyż weszły nowe przepisy. Dlatego teraz nie 

możemy wykonać planu, gdyż wkrótce ma wejść w życie nowa ustawa, według której  trzeba będzie 

robić plany zagospodarowania przestrzennego. 

     Pani Elżbieta Grzelak przedstawiła się. Poinformowała, że jest architektem, członkiem  Śląskiej 

Rady Architektów. Stwierdziła, że sprawy związane z  gospodarką przestrzenną są bardzo trudne. 

Gminy mają z tym bardzo duży kłopot, a cały system gospodarki przestrzennej w kraju wymaga 

uregulowania. Rząd utworzył Komisje ds. wypracowania dokumentu regulującego sprawy 

zagospodarowania przestrzennego i budownictwa. Ta komisja pracuje już kilkanaście miesięcy. Ten 

dokument powstał i trafił do poszczególnych instytucji do zaopiniowania i uzgodnienia. W tej chwili  

wprowadzane są ostatnie poprawki i prace będą zakończone w listopadzie br. Do 7 stycznia 2015 roku 

mają zostać zrobione poprawki redakcyjne i rozpocznie się procedura uchwalania i wprowadzania w 

życie ustawy.  Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego jest prawem i zobowiązuje Gminę 

do wykonania wszystkich inwestycji w nim wskazanych. Studium zagospodarowania przestrzennego 

jest określeniem pożądanych kierunków zagospodarowania przestrzennego, ale nie wiąże właścicieli i 

Gminy. Plan miejscowy jest bardzo ważny dla właścicieli gruntów, bo mogą realizować inwestycje 

zgodnie z planem. Studium to jest wizja Gminy perspektywiczna i ten system jest bardzo źle odbierany 

przez inwestorów zagranicznych. Nowe prawo – Kodeks budowlany wprowadza trzy rodzaje aktów: 

studium zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego / ranga 

wysoka/ i miejscowe przepisy urbanistyczne. Kodeks budowlany będzie nakładał na gminy obowiązek 

wyznaczenia terenów do zabudowy. Tereny zabudowane to takie tereny, które już są zabudowane i 

uzbrojone w kanalizacje i energię. Są to tereny do struktury społecznej, przedszkola, zieleni itp. Na 

tych terenach gmina jest zobowiązana uzupełnić infrastrukturę na koszt gminy. Na terenach o 

ograniczonej zabudowie, leśnych, rolniczych i  usługowej, gdzie uzbrojenia w całości nie ma, tu jest 

koszt właściciela i inwestora. W przypadku  terenów o ograniczonej zabudowie wszystko robi 

właściciel. Kodeks jasno precyzuje, jak należy postępować. Rada Gminy tylko w Studium może 

wyznaczyć kierunki zagospodarowania przestrzennego. Chłonność na nowe tereny zabudowy jest 

duża. Plan miejscowy niesie nowe skutki. W okresie 3 lat Gmina ma obowiązek uzbroić ten teren. Jeśli 

właściciel w ciągu roku nie zrobi inwestycji nie zabuduje terenu  wzrasta podatek o 100%, a w 

kolejnych latach o 200% i 300%. Gmina też musi znaleźć pieniądze by w ciągu 3 lat uzbroić teren pod 
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zabudowę, musi mieć na to fundusze. To co jest nowością to to, że przy ustaleniu sporządzenia 

nowych aktów muszą być uwzględnione możliwości finansowe gminy i realnie trzeba zaplanować 

uzbrojenie terenów. Każda zmiana terenu wymaga analizy ekonomicznej. Sporządzenie teraz takiego 

dokumentu jak  plan zagospodarowania przestrzennego jest nieracjonalne, bo w przyszłym roku będzie 

nowa ustawa. Dlatego w Kodeksie wpisane jest, że wszystkie dokumenty, akta muszą być w technice 

cyfrowej, wszystkie materiały geodezyjne muszą być na mapach cyfrowych. To jest już praktycznie 

kończone i będzie udostępnione do  wiadomości publicznej. Wszystkie te sprawy są podstawą do 

planowania zagospodarowania przestrzennego.  

       Pani Elżbieta Grzelak stwierdziła, że Studium zagospodarowania przestrzennego obowiązujące  w 

Gminie Praszka jest jeszcze na starych przepisach, zna to studium gdyż współpracuje z gminą i uważa, 

że jest to dokument wystarczający na obecną chwilę. W gminie są tylko 3 plany miejscowe  i są to 

tereny gminne. Tylko w przypadku, gdyby gminie udało się sprzedać te tereny, trzeba byłoby zmieniać 

plan. W niektórych gminach mających plany miejscowe będą one obciążać budżet gminy. Plany są 

opracowywane na 45 milionów ludzi , jest mnóstwo działek do sprzedaży. W Praszce jest spadek 

demograficzny, ale niewielki i nie ma szczególnej potrzeby by zmieniać zagospodarowanie 

przestrzenne, bo są tereny uzbrojone i przygotowane i nie ma chętnych. Studium jako dokument dot. 

zagospodarowania przestrzennego ściśle będzie określać, kto za co odpowiada. Jeśli przyjdzie 

inwestor, to może finansować infrastrukturę. Uważa, że Studium jest planem operacyjnym i każda 

gmina powinna go mieć i nad nim powinni pracować radni, gdyż najlepiej znają teren, a Rada 

zobowiąże Burmistrza do działań urbanistycznych. 

          Pan Bogusław Łazik podziękował Pani Elżbiecie Grzelak za dokładne wyjaśnienie tematu i 

stwierdził, że  powinniśmy zatem  poczekać na nową ustawę, czyli może to nastąpić w 2015 roku. 

Zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem, co proponuje  zrobić w kwestii podjętej uchwały o 

przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. 

        Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki stwierdził, że jest podjęta uchwała, ale żadne daty 

nas nie obligują. Nasza kadencja się już kończy i w tym roku nie jest to dobre  by robić studium. 

        Pan Kordian Poniatowski poprosił o dokładne wyjaśnienie , jakie Gmina ma obowiązki, gdy 

mamy właściciela prywatnego, który już  coś zrobił na danym terenie. 

        Pani Elżbieta Grzelak odpowiedziała, że obecny stan prawny jest taki, że Gmina decyduje o 

zagospodarowaniu przestrzennym. Gmina za każdym razem musi robić analizę ekonomiczną czy stać 

gminę. Jeżeli Rada podejmuje uchwałę o wszczęciu postępowania dot. opracowania planu 

zagospodarowania przestrzennego, to w 3 lata po opublikowaniu planu gmina musi uzbroić teren. 

Właściciel prywatny idzie do sądu i  sąd zobowiązuje gminę do uzbrojenia terenu. Jeśli gmina się 

wywiąże z obowiązku, a właściciel nie wybuduje wzrasta stawka podatku o 100% a w następnych 
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latach więcej. Na terenie miasta nie musimy uzyskiwać zgody Ministra na 3 klasę, ale na terenie 

gminy opłaty ustala powiat i są bardzo duże. 

       Pan Bogusław Łazik  podsumował, że to są sprawy na przyszłość i trzeba teraz poczekać. Udzielił 

głosu Panu Krzysztofowi Spodziei- Przedstawicielowi Stowarzyszenia Nocek. 

        Pan Krzysztof Spodzieja stwierdził, że jest podjęta uchwała i  należy ją realizować, tym bardziej, 

że są budowane wiatraki. Decyzja o warunkach zabudowy nie powinna być wydana z uwagi na 

uchwałę. 

         Pani Elżbieta Grzelak stwierdziła, że takie sprawy rozstrzygają sądy i to się dzieje nie tylko w 

Praszce. Te sprawy kształtują wyroki sądu. Gmina musi wydać decyzję. Znając orzecznictwo sądu to 

te sprawy jeszcze potrwają, być może w tym czasie Rada uchwali nowe studium. 

        Pan Bogusław Łazik poinformował, że jeśli będą jeszcze pytania do Pani Grzelak to w czasie 

przerwy można pytać. Poprosił Panią Elżbietę Grzelak o pozostanie jeszcze jakiś czas na sesji. 

  

 Przerwa 15 minut. 

       

       Pan Bogusław Łazik wrócił do kontynuacji punktu- sprawy różne. Poinformował o: 

- wyjeździe do Mutterstadt Radnych: Pani Anny Kaczmarek, Pana Sławomira Trawińskiego, Pana 

Kordiana Poniatowskiego oraz Pana Henryka Żyty. Był to wyjazd dot. zagadnień ochrony 

środowiska, było zorganizowane w tym temacie seminarium. 

- odbyły się Dożynki wojewódzkie z udziałem sołectwa  Lachowskie. 

        Pan Zbigniew Brodny poinformował, że dożynki wojewódzkie odbyły w Starych Siołkowicach 

 7 września br., na których był z delegacją liczącą ok. 20 osób. Uroczystość  była zorganizowana na 

wysokim poziomie, plac był przygotowany perfekcyjnie, atmosfera fantastyczna. Podziękował 

Gminie za zorganizowanie transportu. Informacja z tej uroczystości jest na stronie internetowej 

Praszki. 

        Pan  Bogusław Łazik podziękował za zorganizowanie imprez sportowych i kulturalnych, które 

odbyły się między sesjami Rady. Odbyły się następujące imprezy: bieg na 10 km z udziałem dzieci, 

biegi w Rosochach, spotkanie emerytów, seminarium numizmatyków, w tym z Czech. 

        Pan Łazik zapytał odnośnie wyborów samorządowych, czy planowane są autobusy podwożące 

ludzi na wybory. 

        Pan Krzysztof Pietrzyński odpowiedział, że jeśli sołtysi lub inni zainteresowani zwrócą się z 

takim wnioskiem to tak. 

        Pan Bogusław Łazik poinformował, że następna sesja planowana jest po 20 października oraz w 

listopadzie na zakończenie kadencji Rady, która upływa 21 listopada 2014 r. 
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Ad 11.   

       Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza Praszki przedstawiła informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów za rok szkolny 

2013/2014. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

       Następnie poprosiła Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce oraz Burmistrza Praszki o 

wręczenie uczniom nagród za najlepsze osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 

2013/2014. 

        Pan Bogusław Łazik oraz Pan Jarosław Tkaczyński wręczyli dyplomy oraz nagrody  w 

postaci książek i piłek. Pogratulowali nagrodzonym uczniom wyników w nauce i sporcie i złożyli 

życzenia dalszych sukcesów. 

Wręczenie nagród uświetnił występ artystyczny uczennic Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w 

Praszce . 

 

Ad. 13 

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

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

Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

  

         Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

 

            Anna Koziołek                                                                    mgr Bogusław Łazik 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


