PROTOKÓŁ Nr V/2015
sesji Rady Miejskiej w Praszce
odbytej w dniu 19 marca 2015 roku
w godz. 1000 - 1315
Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce
Radnych obecnych wg listy obecności 13 / lista obecności w załączeniu /.
Nieobecni radni: Pan Jan Jarząb i Pan Robert Zimnowoda
Spoza składu Rady Miejskiej:
1. Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki
2. Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza Praszki
3. Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik
4. Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny
5. Pan Henryk Krześniak – Radny Powiatu Oleskiego
7. Pan Krzysztof Chudzicki – Radny Powiatu Oleskiego
8. Sołtysi 12 osób/ wg listy obecności /
9. Media lokalne: NTO Olesno

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:

Ad .1
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę
„ Otwieram V sesję Rady Miejskiej w Praszce”. Przywitał obecnych radnych na V/2015 sesji Rady
Miejskiej. Stwierdził , że obecnych jest 13 radnych, 2 nieobecnych usprawiedliwionych zatem obrady
są prawomocne.
Powitał również gości zaproszonych: sołtysów, burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego
oraz redaktora NTO Olesno.

Ad 2.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad:
1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
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2.

Ustalenie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu z IV/2015 sesji .

4.

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5.

Informacja Burmistrza Praszki .

6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu „Stradziec”
w Strojcu.
9.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju Gminy raszka
na lata 2015-2025.

10.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza
Praszki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2015.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z podmiotem gospodarczym – Przedsiębiorstwo Budowlane „MACDECOR”
Katowice.
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Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Oleśnie na uchwałę Rady Miejskiej
w Praszce z dnia 27 kwietnia 2004 r. nr 131/XVI/2004 w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,
wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski
Koszyk”.
18. Zapytania i wolne wnioski
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.
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Przewodniczący obrad zapytał Radnych, czy mają uwagi lub inne propozycje dot.
przedstawionego porządku obrad .
Uwag i innych propozycji nie zgłoszono.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił Radnych o przyjęcie porządku obrad .
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że Radni
jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad .

Ad 3.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej

poinformował, że protokół z

IV/2015 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2015r. 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

IV/2015

sesji Rady

Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2015 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 Edward Szaniec
- Pan Waldemar Majtyka
- Pan Józef Pilarski
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 Waldemar Majtyka - Przewodniczący
- Pan Edward Szaniec
- Pan Józef Pilarski

Ad 5.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności za okres
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między sesjami tj. od 6 lutego 2015 r. do 18 marca 2015 r. Informacja stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący obrad zapytał o wyniki ewaluacji w Szkole w Strojcu.
Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że ewaluacja wykazała niski
poziom E i Pani Dyrektor została zobowiązana do przygotowania programu naprawczego, który musi
być zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty. Wyjaśniła, że poziom E jest w obszarze rozwoju
uczniów i indywidualnych zainteresowań uczniów. Po wprowadzeniu programu naprawczego
ponownie będzie przeprowadzona ewaluacja. Ewaluacja może dotyczyć ocenionego na literę E
obszaru lub też być całościowa.
Pan Bogusław Łazik podziękował za informację i stwierdził, że poziom E jest niski ale też nie
ma powodów do niepokoju. Zapytał radnych czy mają inne pytania do Burmistrza odnośnie
przedstawionej informacji. Pytań nie było.
Pan Bogusław Łazik podziękował Burmistrzowi za przedstawienie informacji z działalności.

Ad 6-7
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych Rady
o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i projektu
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok. Te dwie sprawy ściśle się ze sobą
wiążą więc omówimy je razem.
Komisja Budżetowo-Finansowa przedstawiła wniosek, by pozostawić w dziale 626 kwotę 30.000 zł i
nie przenosić jej do działu 921.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu , Zdrowia i Pomocy Społecznej zaakceptowała projekt uchwały w
sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej a w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu
gminy Praszka na 2015 rok proponuje, by kwotę 30.000 zł z działu Kultura Fizyczna rozdysponować
w następujący sposób: 10.000 zł przeznaczyć na działalność LZS Przedmość, a kwotę 20.000 zł
przeznaczyć na remont kotłowni na basenie. Pozostałe zmiany komisja akceptuje.
Pozostałe komisje zaakceptowały projekty obu uchwał.
Pan Waldemar Majtyka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Przeprowadzono glosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13
radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 26/V/2015 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że zostały zgłoszone przez komisje dwa wnioski dotyczące zmian
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w budżecie gminy Praszka na 2015 r. Najdalej idącym wnioskiem jest wniosek Komisji BudżetowoFinansowej tj. w dziale 926 nie pomniejszać wydatków o kwotę 30.000 zł i nie powiększać wydatków
o tę kwotę w dziale 921.
Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie tego wniosku.
Radni większością głosów: 8 za wnioskiem, 4 przeciw i 1 wstrzymujący przyjęli wniosek.
Pan Waldemar Majtyka - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok.
Przeprowadzono glosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13
radnych i Rada Miejska w Praszce większością głosów/ 12 za, 1 wstrzymujący/ podjęła uchwałę
Nr 27/V/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.

Ad 8.
Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisje dotyczące projektu uchwały w sprawie
udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu „Stradziec” w Strojcu.
Wszystkie komisje stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Pan Waldemar Majtyka - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13
radnych i Rada Miejska w Praszce większością głosów/ 12 za, 1 wstrzymujący/ podjęła uchwałę
Nr 28/V/2015 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu „Stradziec” w Strojcu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 9.
Pan Bogusław Łazik

poinformował, że ponieważ obowiązująca strategia rozwoju Gminy

Praszka w tym roku się kończy stąd przedstawiony został projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
opracowania strategii rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025.
Wszystkie komisje stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Waldemar Majtyka - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
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 29/V/2015 w sprawie

przystąpienia do opracowania strategii rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu.

Ad 10.
Pan Bogusław Łazik przypomniał, że na poprzedniej sesji Rady Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej przedstawiła wniosek o przystąpienie do programu pn. Opolska
Karta Rodziny i Seniora. Na dzisiejszą sesję został przygotowany projekt uchwały w tej sprawie. Tu
podziękował za bardzo szybkie przygotowanie projektu uchwały.
Wszystkie komisje stałe Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Waldemar Majtyka - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13
radnych i

Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 30/V/2015 w sprawie

przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Pani Grażyna Sołtysiak zapytała, gdzie będzie wydawana Karta Rodziny i Seniora.
Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza poinformowała, że wnioski będą przyjmowane w
Urzędzie Miejskim w Praszce a wydawanie kart będzie prowadził Ośrodek Pomocy Społecznej w
Praszce.

Ad 11.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dot. projektu uchwały w
sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Praszki. Projekt regulaminu
został zmieniony po ostatniej sesji.
Komisja Budżetowo-Finansowa wnioskowała o wprowadzenie poprawki w § 4 ust.1 zapis „ Rady
Rodziców” zastąpić „ a jeżeli nie funkcjonuje Samorządu Uczniowskiego.”
Pozostałe komisje zaopiniowały pozytywnie projekt regulaminu.
Pan Waldemar Majtyka - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13
radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 31/V/2015 w sprawie uchwalenia
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regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Praszki. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 12.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poprosił komisje o opinie dot. projektu uchwały
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2015.
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radny Tadeusz Patyk wyłączył się z głosowania, ponieważ jest wskazany do opieki nad
zwierzętami w projekcie uchwały.
Pan Waldemar Majtyka - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 12
radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 32/V/2015 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Praszka na rok 2015. Uchwała stanowi załącznik do protokołu

Ad 13.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił komisje o opinie dot.
projektu

uchwały

zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością z podmiotem gospodarczym – Przedsiębiorstwo Budowlane „MACDECOR”
Katowice. Wyjaśnił, że Spółka MACDECOR Katowice nie ma już udziałów w Spółce Oczyszczalnia
Ścieków w Praszce i prawdopodobnie już nie istnieje. To jest tylko formalność dotycząca
przedłużenia terminu funkcjonowania Spółki Oczyszczalnia Ścieków Praszka.
Komisja Gospodarczego Rozwoju Gminy nie zajęła stanowiska z uwagi na nieobecność Burmistrza
na posiedzeniu komisji i braku objaśnienia projektu uchwały. Pozostałe komisje stałe Rady po
wyjaśnieniach Burmistrza pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Waldemar Majtyka - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13
radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 33/V/2015 zmieniającą uchwałę
w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z podmiotem gospodarczym –
Przedsiębiorstwo Budowlane „MACDECOR” Katowice. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad 14 -15
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła skarga Prokuratora
Prokuratury Rejonowej w Oleśnie odnośnie uchwały Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 kwietnia
2004 r. nr 131/XVI/2004 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat
oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
gminnych w strefie płatnego parkowania. Ponieważ skarga jest zasadna, na dzisiejszą sesję zostały
przygotowane dwa projekty uchwał dotyczące skargi:
- w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odpowiedzi na skargę
Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Oleśnie na uchwałę Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27
kwietnia 2014 r. nr 131/XVI/2004 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek
opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania.
- zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz
sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
gminnych w strefie płatnego parkowania.
Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy nie zajęła stanowiska, natomiast pozostałe komisje
zaakceptowały obydwa projekty uchwał.
Pan Waldemar Majtyka - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał kolejno
obydwa projekty uchwał i przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13
radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 34/V/2015 wniesienia do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury
Rejonowej w Oleśnie na uchwałę Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 kwietnia 2014 r. nr
131/XVI/2004 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu
pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych w
strefie płatnego parkowania. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13
radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 35/V/2015 zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego
parkowania. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 16.
Pan Bogusław Łazik poprosił komisje stałe o opinie dot. projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby
8

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5.
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Waldemar Majtyka - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13
radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 36/V/2015 w sprawie zmiany siedziby
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 17.
Przewodniczący obrad poprosił komisje o opinie dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”.
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Waldemar Majtyka - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13
radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 37/V/2015 w sprawie przystąpienia
do Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przerwa w obradach – 15 minut.

Ad 18. Zapytania i wolne wnioski
Pani Grażyna Sołtysiak podziękowała za szybką realizację wniosku w sprawie przystąpienia do
Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Jest jeszcze jedna sprawa, którą należałoby załatwić to tzw. Koperta
życia. Jest to akcja skierowana do osób starszych i samotnych i którą umieszcza się w lodówce dla służb
ratunkowych . kopercie zamieszczone są informacje dot. chorób, przyjmowanych lekarstw, na co jest
dana osoba uczulona oraz numer telefonu do opiekuna.
Pan Jarosław Tkaczyński poprosił o złożenie pisemnego wniosku przez Komisję Oświaty i
zostanie rozpatrzony.
Pan Józef Pilarski poruszył temat, który jego zdaniem jest bardzo istotny dla rozwoju gminy
Praszka, a dotyczy przygotowania terenów inwestycyjnych pod zabudowę przemysłową. Od początku
kadencji rady postuluje, by Rada Miejska, Burmistrz i przedstawiciele Firmy Neapco spotkali się w
tej sprawie, by przygotować ofertę dla obecnych i przyszłych inwestorów. To się wpisze w strategię.
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którą będziemy tworzyć, ale już powinniśmy zacząć działać, gdyż docierają do niego informacje, że
właściciel Spółki Neapco chce wybudować halę przemysłową o powierzchni 10.000 m2 i szuka
terenów pod tę inwestycję. Prawdopodobnie już interesował się terenami w gminach Olesno i
Kluczbork. Istnieje duże niebezpieczeństwo, że jeśli Firma Neapco zdecyduje się wybudować halę
poza Praszką a to spowoduje, że produkcja może być wyprowadzona z naszego terenu. Jak wiemy
właścicielem gruntu pod Neapco jest Spółka Tepra i Neapco płaci wysoką dzierżawę za grunty.
Istnieje niebezpieczeństwo, że za kilka lat może zostać wyprowadzona produkcja z Praszki.
Pracownicy może dojadą do innego miasta, ale uciekną nam wtedy podatki.
Pan Józef Pilarski zwrócił się do Burmistrza z pytaniem, czy Burmistrz ma taką wiedzę od
Zarządu Spółki Neapco i czy mamy takie tereny inwestycyjne pod rozbudowę zakładu, bo jeśli nie
mamy to powinniśmy jak najszybciej się tym zająć. Powinniśmy dążyć do wybudowania hali w
Praszce, by tu została produkcja.
Następnie głos zabrał Pan Henryk Łowejko jako Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego
Solidarność w Firmie Neapco i Radny pracujący w Neapco. Uważa, że sprawa którą poruszył Pan
Pilarski jest bardzo istotna dla mieszkańców gminy Praszka. Ze spotkania z właścicielem Firmy
Neapco wynika, że decyzja musi zapaść w ciągu dwóch kwartałów. Mając na względzie 1200
pracowników Neapco i sytuację zakładu jest to bardzo pilny temat do uzgodnień i decyzji dla Rady
Miejskiej , Burmistrza i Prezesa Zarządu Spółki Neapco. Trzeba zebrać wszystkie sprawy i uzgodnić,
bo utrzymanie produkcji w Praszce może pociągnąć dalszy rozwój gminy, a także spowoduje, że
wypłaty pracowników zostaną skonsumowane na miejscu i podatki zostaną w gminie. Nie można tego
tematu przespać. Obserwuje inne gminy w Polsce i widzi że coś robią, zapraszają inwestorów
rozwijają się i my też musimy coś robić. Jeśli tego nie zrobimy to odbije się to na radnych obecnej
kadencji. Jest wiele możliwości zachęcenia inwestorów, są nowe programy pomocowe, można
stosować ulgi dla inwestorów. Gminy mają szerokie narzędzia do zachęcenia inwestorów, a Gmina
Praszka ma możliwości ku temu by dać impuls do rozwoju gminy. Jeśli pozwolimy na wyprowadzenie
produkcji z Praszki to ludzie będą mieć do nas wielki żal.
Pan Henryk Łowejko przedstawił wniosek do Burmistrza Praszki, by zorganizował spotkanie w
tym temacie z Zarządem Spółki Neapco.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że dopiero wczoraj
dowiedział się od osób postronnych o tej sytuacji. Temat jest do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
Pan Krzysztof Chudzicki – Radny Powiatu Oleskiego w uzupełnieniu wypowiedzi Pana Józefa
Pilarskiego i Pana Henryka Łowejko stwierdził, że sprawa jest bardzo pilna, gdyż na koniec kwietnia
br. będzie Rada Europejska i trzeba dać jasny sygnał, że coś robimy w tym temacie.
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Pan Jarosław Tkaczyński ustosunkował się do wypowiedzi radnych. Poinformował, że temat
nie jest nowy, gdyż w styczniu b.r. na posiedzeniach komisji był dość szeroko omawiany. W ubiegłym
roku Zarząd Spółki Neapco informował nas, że ma umowę na dzierżawę gruntu pod Neapco jeszcze
do końca 2020 roku i prosił o wykaz ewentualnych terenów pod zabudowę przemysłową o łącznej
powierzchni 10 ha. Zostały zrobione wypisy i wyrysy o terenach w Praszce, które mogłyby służyć pod
rozwój przemysłu od zakładu w stronę Kowali. Problem w tym, że są to tereny prywatne, kiedyś
zakład je sprzedał obecnym właścicielom. Na razie nie pozwalamy ich zabudowywać zabudową
mieszkaniową z uwagi właśnie na możliwości rozwoju przemysłu. Drugi teren po inwestycje jest od
Praszki w kierunku Przedmościa. Nie są może pod duże zakłady, raczej mniejsze, ale te dwa kierunki
rozwoju Praszki są zagwarantowane i wypisy i wyrysy tych terenów zostały przekazane do Zarządu
Neapco. Pan Prezes Morawiak informował, że właściciel NEAPCO jest zainteresowany również
ulgami inwestycyjnymi. Gmina Praszka stosuje ulgi , jest uchwała podjęta w tej sprawie
uwzgledniająca firmy działające na terenie Gminy Praszka, a w szczególności została stworzona dla
Marcegaglii i Haldex-u.
Pan Jarosław Tkaczyński odniósł się do wypowiedzi Radnych. Stwierdził, że powinniśmy
zapewnić tereny inwestycyjne, ale na dzień dzisiejszy nie mamy informacji z zakładu, że coś złego się
dzieje. Radni sygnalizują ten temat i jeśli to jest polityka związków zawodowych to mówi nie. Nie
chce by polityka związków tu decydowała. Jako Burmistrz będzie traktował wszystkich mieszkańców
jednakowo. Jeśli zakład dobrze prosperuje, a mówi się, że za chwilę stąd odejdą to uszczupli to
zlecenia. To jest podcinanie gałęzi, na której siedzicie.
Pan Henryk Łowejko zadeklarował, że nie przenosi spraw związkowych na teren gminy, tylko w
trosce o załogę informuje o takiej sytuacji.
Pan Józef Pilarski stwierdził, ze nie będzie polemizował w tej sprawie. Odniósł się do
wypowiedzi Burmistrza

w styczniu, kiedy Burmistrz informował, że są tereny inwestycyjne

wydzielone w planie perspektywicznym zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka.
Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że te tereny były wydzielone w planie perspektywicznym
zagospodarowania przestrzennego, ale ten plan stracił ważność. W studium zagospodarowania
przestrzennego są ujęte te tereny pod zabudowę przemysłową. Są to tereny uzbrojone, tylko jest
problem w tym, że są to tereny prywatne i większość właścicieli trzyma je na sprzedaż za dobrą cenę.
Pan Józef Pilarski zgodził się z Burmistrzem, by tej sprawy nie nagłaśniać. Zapytał Burmistrza,
czy zainicjuje spotkanie z kierownictwem NEAPCO i omówi tę sprawę.
Burmistrz potwierdził, że zadzwoni do NEAPCO i umówi spotkanie w tym temacie.
Pan Krzysztof Spodzieja zapytał, czy jeśli chodzi o tereny inwestycyjne studium
zagospodarowania przestrzennego też straciło ważność.
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Pan Bogusław Łazik przypomniał, że było już wcześniej wyjaśniane dlaczego nie ma planu, czy
studium zagospodarowania przestrzennego, a dzisiaj była podjęta uchwała, która jest zapowiedzią
przystąpienia do opracowania studium.
Pan Krzysztof Spodzieja wyjaśnił, że chce zwrócić uwagę, by te sprawy miały odzwierciedlenie w
opracowywanym studium zagospodarowania przestrzennego.
Pan Bogusław Łazki poruszył sprawy dotyczące miejsc parkingowych z kopertą. Był na spotkaniu
z grupą emerytów i zwrócono uwagę na to, że jest za mało takich miejsc wydzielonych na terenie
Praszki. Czy nie dałoby się zrobić kilka takich miejsc oznaczonych kopertą na terenie miasta.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że zarówno Gmina jak i Spółdzielnia Mieszkaniowa musi
to robić zgodnie z przepisami. Nie można na ulicach wyznaczać takich miejsc.
Pan Józef Pilarski poinformował, że zmieniły się przepisy i utrudniają zdobycie niebieskiej karty
przez osoby niepełnosprawne.
Pan Bogusław Łazik zapytał o sprawę wycięcia drzew przy Liceum Ogólnokształcącym w Praszce
bez pozwolenia, decyzja o nałożeniu kary została uchylona. Co się dzieje w tym temacie?
Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny poinformowała, że Burmistrz Praszki wydał decyzję o
nałożeniu kary za wycięcie drzew bez zezwolenia.. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
utrzymało decyzję Burmistrza w mocy, a Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzje
Burmistrza i Samorządowego Kolegium Odwoławczego uzasadniając, że Trybunał Konstytucyjny
zakwestionował przepisy dotyczące wysokości nakładanych kar. Trybunał Konstytucyjny zobowiązał
ustawodawcę do poprawienia tych przepisów. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nakładanie kar bez
względu na okoliczności tego czynu w sztywno określonej stawce jest niezgodne z Konstytucją.
Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylając decyzję Burmistrza i Samorządowego Kolegium
Odwoławczego zobowiązał do przeanalizowania sprawy jeszcze raz wziąwszy pod uwagę wszystkie
okoliczności tego czynu. Umorzenie nałożonej kary może nastąpić po spełnieniu przesłanek, o których
mowa w ustawie o ochronie przyrody.
Pan Łukasz Bilski zwrócił uwagę, by podciąć drzewo przy kładce na rzece Wyderce oraz zająć się
kładką i mostami. Kładka jest brudna, a mosty są zardzewiałe i należałoby je odmalować. Następna
sprawa to na ścieżce rowerowej przy cmentarzu miało miejsce potrącenie rowerzysty. Należałoby tam
zamieścić chociaż jedną lampę.
Pan Bogusław Łazik zapytał Burmistrza, czy będzie zlecone wykonanie projektu na budowę ulicy
Kolorowej w Praszce.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że powinno być zlecenie, ale na chwilę obecną jest to
niemożliwe.
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Ad 19. Sprawy różne.
Pan Bogusław Łazik poinformował Radnych, że otrzymał pismo od Wojewody Opolskiego z
zapytaniem, czy wszyscy radni mieli prawo do głosowania w czasie odbytych sesji i czy nie było
sytuacji, że powinien wygasnąć mandat radnego. Mamy informacje tylko z oświadczeń majątkowych,
innych nie mamy, więc jeśli są jakieś sprawy sprzeczne z przepisami to należy je uregulować. W
odpowiedzi poinformował, że wszyscy radni mieli prawo głosowania i nie było kolizji z prawem.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady przedstawił pisma , które wpłynęły do Rady
Miejskiej w Praszce :
- pismo Komitetu Obchodów 100-lecia Utworzenia Szkoły w Szyszkowie o wyrażenie zgody na
umieszczenie tablicy pamiątkowej na budynku dawnej szkoły, obecnie świetlicy wiejskiej. Pismo
skierowane jest do Burmistrza Praszki oraz do wiadomości Rady Miejskiej.
- pismo Związku Partnerskiego dotyczące ustawienia na drogach wjazdowych do Praszki tablic
informujących o partnerstwie z Mutterstadt. Pismo zostało skierowane do Komisji Stałych Rady celem
zaopiniowania. Poprosił o opinie komisji.
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały pismo Związku Partnerskiego. Komisja Rewizyjna
przedstawiła wniosek o zastosowanie konstrukcji, która umożliwi osadzenie dodatkowych informacji,
przykładowo tekst Praszka Wita z wizerunkiem herbu miasta. Konstrukcja ma mieć możliwość
prezentowania plakatów wydarzeń okolicznościowych.
Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że będzie zrobiony kosztorys i będziemy się zastanawiać
skąd wziąć pieniądze na ten cel. Czy Radni chcą przygotowania do realizacji tę sprawę? Radni
jednogłośnie wyrazili zgodę na przygotowanie tego tematu do realizacji.
- pismo OSP Przedmość o zakup dresów dla członków drużyny sportowo-pożarniczej. Komisje
negatywnie rozpatrzyły pismo.
- pismo mieszkańców wsi Rosochy w sprawie remontu drogi. Jest to już kolejne pismo w tej sprawie.
Wszyscy chcą remontów dróg. Tym tematem zajmiemy się na następnej sesji Rady.
Burmistrz poinformował, ze część tych dróg została zrobiona równiarką i uzupełniono tłuczniem.
- pismo OSP Przedmość w sprawie włączenia do corocznych imprez kulturalnych Rewii Orkiestr
Dętych w Przedmościu.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że impreza jest dość kosztowana, w ubiegłym roku koszt wyniósł
10.000 zł. Impreza ta cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy i uważa, że powinien
się tym zająć Miejsko-Gminny Osrodek Kultury i Sportu, a OSP Przedmość będzie współpracować
przy organizacji. Czy Radni uważają, by przekazać organizację tej imprezy do MGOKiS.
Pan Sławomir Trawiński nadmienił, że orkiestra dęta w Przedmościu jest pod opieką MGOKiS i
taka impreza jak rewia powinna się odbywać cyklicznie, bo będzie promować naszą gminę.
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Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że jeśli radni chcą, by taka impreza odbywała się cyklicznie
to muszą zabezpieczyć środki na organizację tej imprezy. Inne gminy robią tego typu imprezy, ale
pozyskują środki zewnętrzne np. z programu Odnowy Wsi.
Pan Bogusław Łazik podsumował, że na następnej sesji podejmiemy decyzje w tej sprawie.
- pismo Klubu Sportowego BASKET dot. wy najmu sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum.
Pismo otrzymała Komisja Oświaty do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi.
- pismo Pana Zenona Bakalarczyka dotyczące wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany
urlop wypoczynkowy. Czy sprawa jest rozpatrywana?
Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że sprawa jest w toku rozpatrywania.
Pan Arkadiusz Kościelny poinformował, że Forum Gospodarcze odbędzie się w dniu 28 kwietnia
2015 r. o godz. 10-tej w sali OSP w Ganie. Poprosił o nagłośnienie sprawy.
Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że w dniu 25 marca 2015 r. w Opolu będzie spotkanie i
omówi z przedstawicielami instytucji zaproszonych sprawy dotyczące forum i ich wystąpień.
Pan Jan Gędek – Sołtys wsi Strojec podziękował za udzielenie pożyczki, dzięki której zostaną
zrealizowane 3 projekty, które uzyskały dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poruszył sprawę wypłaty
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Burmistrzowi Praszki. Sprawa
jest rozpatrywana od 30 grudnia 2014 r. Na koniec kadencji wygasa stosunek pracy Burmistrza, a
ponieważ w poprzedniej kadencji nie wystawiono świadectwa pracy należy to teraz zrobić
uwzględniając dwie kadencje. Burmistrz wystąpił o wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jako Przewodniczący Rady nie zgodził się na to i
zaproponował Burmistrzowi wykorzystanie urlopu zaległego w tej kadencji, jednak Burmistrz nie
wyraził na to zgody. Ponieważ są różne opinie prawne dotyczące wypłaty ekwiwalentu, ma
wątpliwości czy faktycznie należy wypłacić ekwiwalent pieniężny burmistrzowi i kto ma podpisać
pismo. W tej sprawie zwrócił się do Kancelarii Adwokackiej w Opolu o wyjaśnienie tej kwestii.
Otrzymał opinię, że pismo w sprawie wypłaty ekwiwalentu Burmistrzowi Praszki za niewykorzystany
urlop wypoczynkowy nie podpisuje Przewodniczący Rady a osoba upoważniona do wykonywania
czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza, a więc Zastępca lub Sekretarz. Jest to
czynność techniczna. Opinię tę skierował do Burmistrza i otrzymał odpowiedź, w której Burmistrz się
nie zgadza z przedstawioną opinią prawną. Została ona przez Radcę prawnego Urzędu – Wiesławę
Borowiec całkowicie skrytykowana.
Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny stwierdziła, że to nie jest sprawa dla Rady, to jest
sprawa pracownicza, a zakończenie stosunku pracy, w tym podpisanie pisma o wypłaceniu
ekwiwalentu należy do Przewodniczącego Rady.
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Pan Bogusław Łazik poinformował, że zrobił rozeznanie i podobna sytuacja była w Strzelcach
Opolskich, tam pismo w sprawie ekwiwalentu dla burmistrza podpisał sekretarz.
Pani Wiesława Borowiec stwierdziła, że tam była zupełnie inna sytuacja. Pan wprowadza
wszystkich w błąd. W Strzelcach Opolskich Przewodniczący Rady nie podpisał pisma, bo Burmistrz
zgodził się wykorzystać urlop w naturze.
Pan Bogusław Łazik uważa, że podpisze świadectwo pracy burmistrzowi, ale nie pismo w sprawie
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Sprawdził to u innego prawnika i jako przewodniczący rady
nie powinien podpisywać takiego pisma. Sam zapłacił rachunek za opinię prawną, bo Burmistrz
zakwestionował rachunek za usługę prawną bez jego akceptacji. Dotąd było w zwyczaju, że nie
potrzebował akceptacji przy drobnych zakupach. Nie zgadza się z tym, że Burmistrz nie wykorzystał
urlopu i teraz trzeba wypłacić ekwiwalent pieniężny. To nie jest z jego strony złośliwość tylko dbałość
o pieniądze gminy.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady
stwierdzając, że te sprawy nie powinny być tematem sesji, to są sprawy pracownicze, a już kolejny raz
ta sprawa jest poruszana na sesji Rady. Co do zlecenia wykonania usługi prawnej, to gdyby Pan
Przewodniczący zapytał, to na pewno wyraziłbym na to zgodę, ale tego nie zrobił. Radca prawny- Pani
Borowiec stoi na stanowisku, że to Przewodniczący Rady podpisuje pismo w sprawie ekwiwalentu.
Gmina wystąpiła z pismem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o opinię w tej sprawie, bo
kontrolę w zakresie finansów gminy sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa. Jeśli RIO potwierdzi,
że to Przewodniczący Rady podpisać powinien pismo w sprawie ekwiwalentu to będzie musiał to
zrobić.
Pan Waldemar Majtyka zabrał głos, że nie rozumie jak mogło dojść do tego, że Burmistrz nie
wykorzystał urlopu mając swojego zastępcę i sekretarza. Nie można mówić, że jest niezastąpiony. Tu
jest sprawa etyki zawodowej. Popiera Przewodniczącego Rady w tym temacie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło kolejne pismo od
mieszkańców Praszki w sprawie nadania nazwy dla ronda w Praszce „ Wincentego Jungowskiego”.
Ponieważ trwały konsultacje społeczne to sprawę nadania imienia dla ronda rozpatrzymy na następnej
sesji Rady. Poprosił Radnych o opinię, czy to pismo o nadanie imienia Wincentego Jungowskiego
przekazywać do kolejnych konsultacji społecznych, bo już konsultacje w tej sprawie są zakończone.
Pan Józef Pilarski stwierdził, ze pewne działania zostały zakończone. Skoro wniosek został za
późno zgłoszony, to nie należy go rozpatrywać. Konsultacje się zakończyły i nie widzi powodu do
kolejnych konsultacji skoro jest wynik przeprowadzonych konsultacji.
Pani Grażyna Sołtysiak uważa, że ten sondaż nie był przeprowadzony prawidłowo. Nie wszyscy
mają internet i mogli się w tej sprawie wypowiedzieć.
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Pan Krzysztof Spodzieja zapytał, czy nie powinna być podjęta uchwała w tym temacie, czy
przeprowadzać konsultacje, czy nie.
Pan Sławomir Trawiński przypomniał, że wcześniej była decyzja Rady o nie nazywaniu ronda.
Uważa, ze już była podjęta decyzja w tej sprawie i nie powinniśmy tego zmieniać.
Pani Wiesław Borowiec wyjaśniła, że nadanie nazwy ronda musi być uchwałą, ale może być
zmieniona. Radni powinni mieć na uwadze, czy nie narazi to mieszkańców na koszty.
Pan Henryk Łowejko stwierdził, że Rada zajęła się tym tematem, podjęła decyzję o
przeprowadzeniu konsultacji, konsultacje się odbyły, a wniosek złożony w trakcie trwania procedury
nie powinien być brany pod uwagę. Takie wnioski mogą wpływać w nieskończoność. Proponuje
zakończyć na następnej sesji tę sprawę uchwałą.
Pan Józef Pilarski odniósł się do wypowiedzi Pana Sławomira Trawińskiego. Uważa, że Pan
Trawiński powinien zabrać głos przy podejmowaniu uchwały w sprawie konsultacji, a nie teraz po
zakończeniu konsultacji przedstawiać swoje wywody.
Pan Waldemar Majtyka stwierdził, że konsultacje zostały przeprowadzone, jest wynik konsultacji i
powinniśmy podjąć uchwałę adekwatną do woli mieszkańców.
Pani Wiesława Borowiec wyjaśniła, że Rada na poprzedniej sesji wyraziła wolę przeprowadzenia
konsultacji w sprawie nazwy ronda, a formę konsultacji wybiera Burmistrz. Teraz poddanie kolejnego
wniosku w tej samej sprawie mija się z celem.
Pan Bogusław Łazik posumował dyskusję, że na następnej sesji Rada zdecyduje o nazwie lub uzna,
żeby nie nadawać nazwy.
Pani Wiesława Borowiec poinformowała, że Przewodniczący Rady powinien odpowiedzieć na
wniosek mieszkańców Praszki , który wpłynął w trakcie trwania konsultacji, że nie będzie
rozpatrywany.

Ad 12.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że wyczerpany
został porządek obrad i wypowiedział formułę „ Zamykam V/2015 sesję Rady Miejskiej w Praszce”.
Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach.

Protokołowała
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Koziołek

Bogusław Łazik
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