PROTOKÓŁ Nr IX/2015

sesji Rady Miejskiej w Praszce
odbytej w dniu 25 sierpnia 2015 roku
w godz. 1000 - 1215
Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce
Radnych obecnych wg listy obecności 14 / lista obecności w załączeniu /.
Nieobecny 1 radny - Pan Arkadiusz Kościelny
Spoza składu Rady Miejskiej:
1. Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki
2. Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz
3. Pani Danuta Janikowska – Z-ca Burmistrza
4. Pani Małgorzata Zawis - Skarbnik
5. Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny
6. Sołtysi - 9 osób/ wg listy obecności /

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:

Ad .1
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział
formułę „ Otwieram IX sesję Rady Miejskiej w Praszce”. Przywitał obecnych radnych na
IX/2015 sesji Rady Miejskiej. Stwierdził, że obecnych jest 14 radnych, 1 radny –Arkadiusz
Kościelny nieobecny usprawiedliwiony - zatem obrady są prawomocne.
Powitał również gości zaproszonych, sołtysów, burmistrza i pracowników Urzędu
Miejskiego.

Ad 2.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
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5.
6.
7.
8.
9.

Informacja z działalności Burmistrza Praszki .
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości,
Podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych,
określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach resortowego programu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 – asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Opiniującego do spraw wyboru ławników.
12. Rozpatrzenie wniosku o nadanie imienia mostowi na rzece Prośnie w Praszce ul. Piłsudskiego.
13. Zapytania i wolne wnioski
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.
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
VIII/2015 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 czerwca 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 VIII/2015 sesji
Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 czerwca 2015r. 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 Krzysztof Spodzieja
- Pan Łukasz Bilski
- Pan Edward Szaniec
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 Krzysztof Spodzieja - Przewodniczący
- Pan Pan Łukasz Bilski
- Pan Edward Szaniec

Ad 5.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności
między sesjami tj. od dnia 19 czerwca 2015 r. do 25 sierpnia 2015 r. Informacja stanowi
załącznik do protokołu.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy mają uwagi lub
pytania do przedstawionej informacji.
Pan Grzegorz Jabłoński zapytał Burmistrza, dlaczego unieważniono I przetarg na
wykonanie modernizacji ujęcia wody w Kowalach.
Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że przetarg składał się z dwóch części. W II części
GOSKOM odmówił podpisania umowy z uwagi na wysoką cenę i trzeba było zrobić II
przetarg na tę część.

Ad.6 -7
Przewodniczący obrad poprosił o opinie dotyczące dwóch projektów uchwał: w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej i zmiany budżetu gminy Praszka na rok 2015. Te dwie sprawy ściśle
się ze sobą wiążą dlatego omówimy je razem.
Wszystkie Komisje Stale Rady zaopiniowały oba projekty uchwał pozytywnie.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że wiele zadań zostało poszerzonych i cieszy fakt, że pieniądze
ze zwrotów będą wykorzystane na wskazane zadania.
Pan Krzysztof Spodzieja – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt
uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
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Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miejska w Praszce jednogłośnie
/14 za/ podjęła uchwałę Nr 64/IX/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała
stanowi załącznik do protokołu.
Pan Krzysztof Spodzieja – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt
uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2015 rok..
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miejska w Praszce
jednogłośnie / 14 za/ podjęła uchwałę Nr 65/IX/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy raszka na
2015 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 8.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących Komisji Stałych
Rady Miejskiej o opinie do przedstawionego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Oleskiemu.
Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Pan Łukasz Bilski – Członek Komisji 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/ 14 za/ podjęła uchwałę nr 66/IX/2015 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 9.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących Komisji Stałych
Rady Miejskiej o opinie do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze
inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Pan Łukasz Bilski – Członek Komisji 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 /14 za/ podjęła uchwałę nr 67/IX/2015 w sprawie
zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób
fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad 10
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących Komisji Stałych
Rady Miejskiej o opinie do przedstawionego projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji
projektu w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok
2015 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, współfinansowanego ze
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Pan Łukasz Bilski – Członek Komisji 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 /14 za/ podjęła uchwałę nr 68/IX/2015 w sprawie
przyjęcia do realizacji projektu w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej na rok 2015 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu.

Ad 11.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na
członków Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników.
Zgłoszono następujących kandydatów na członków Zespołu Opiniującego Kandydatów na
ławników:
1. Waldemar Majtyka
2. Józef Pilarski
3. Mieczysław Noga
4. Edward Szaniec
5. Łukasz Bilski
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Zespole Opiniującym kandydatów na
ławników.
Pan Łukasz Bilski – Członek Komisji Uchwal i Wniosków odczytał projekt uchwały w
sprawie powołania Zespołu Opiniującego do spraw wyboru ławników.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 14
radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /14 za/ podjęła uchwałę nr 69/IX/2015 w sprawie
powołania Zespołu Opiniującego do spraw wyboru ławników. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
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Ad 12.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że jest propozycja Grupy
Obywatelskiej MIWO o nadanie imienia Józefa Góreckiego mostowi na rzece Prośnie w Praszce ul.
Piłsudskiego. Dzisiaj powinniśmy zdecydować, czy kierujemy wniosek do konsultacji społecznych, czy
nie. Zapytał: Kto z Radnych jest za skierowaniem wniosku do konsultacji społecznych. Radni
większością głosów / 13 za, 1 wstrzymujący/ zdecydowali o skierowaniu wniosku o nadanie imienia
Józefa Góreckiego mostu w Praszce do zaopiniowania przez społeczeństwo.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że jeśli nie zdążymy we wrześniu to w październiku zapadnie
decyzja w tej sprawie.
Pan Jarosław Tkaczyński zaproponował, że skoro jest tylko jeden wniosek o nadanie imienia mostu
to może dajmy jeszcze termin do 15 września na składanie innych propozycji nazwy. Będzie
zamieszczona uszczegółowiona informacja o możliwości składania wniosków na nazwę mostu w
Kulisach Powiatu i na stronie internetowej Urzędu.
Radni zgodzili się z propozycją Burmistrza.
Przerwa w obradach – 15 minut.

Ad 13. Zapytania i wolne wnioski
Pan Sławomir Trawiński zapytał o dodatkowe środki na kluby sportowe, a w szczególności na
dokończenie budowy szatni na boisku w Przedmościu, czy będzie możliwość dofinansowania.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że tak jak obiecał będą na następnej sesji
wprowadzone z powrotem środki na kluby sportowe i będą zabezpieczone środki na szatnię w
Przedmościu.
Ad 22. Sprawy różne.
Pan

Bogusław

Łazik

–

Przewodniczący

Rady

poruszył

funkcjonowania stadionu w Praszce. Poinformował, że Zespół w składzie:
1. Bogusław Łazik
2. Henryk Łowejko
3. Robert Zimnowoda
4. Danuta Janikowska
5. Jacek Pac
6. Jarosław Knaga
7. Mirosław Kowalczyk
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sprawę

dalszego

8. Zbigniew Olszański
odbył dwa posiedzenia w sprawie omówienia możliwości przejęcia przez gminę Praszka
obiektów sportowych stadionu w Praszce.
Pan Jarosław Tkaczyński przedstawił

informację dotyczącą przejęcia stadionu.

Informacja w załączeniu.
Pan Bogusław Łazik uzupełnił informację Burmistrza, że jest to aspekt dużo szerszy,
potrzebne są remonty poszczególnych obiektów na stadionie i to są duże koszty. Sam remont
hotelu to jest koszt ok. 430.000 zł. Klub MOTOR ma poważne problemy z utrzymaniem
klubu. W lipcu został wybrany nowy zarząd klubu, prezesem został Pan Mazurek. Stan
obiektów na stadionie jest w opłakanym stanie. Klub MOTOR mówi, że to są nasze obiekty,
ale klub nadal będzie użytkownikiem tych obiektów. Jest temu przeciwny, uważa że
zarządzanie tymi obiektami powinna przejąć instytucja gminna, a nie klub. Jeśli przystąpimy
do remontów to zarządzanie tymi obiektami powinien przejąć Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu. Jest za tym aby MOTOR nadal użytkował nieodpłatnie obiekty stadionu ale
MGOKiS je administrował. Na dzień dzisiejszy prawdopodobnie MOTOR zaczął
funkcjonować, wystawił drużynę seniorów i mają też mieć drużynę juniorów. Strona
sportowa zaczyna działać. Nieprawdą jest, że Gmina chce zlikwidować klub MOTOR, chce
tylko przejąć obiekty w administrację, a głównie chodzi o hotel. Panowie z MOTOR-u
działają jak mogą, ale nie są w stanie podołać utrzymaniu obiektów stadionu. Pozostawienie
obiektów pod zarządem Klubu MOTOR jest złe, ponieważ stadion jest bardzo ładnym
miejscem, z którego mogliby korzystać i społeczeństwo i zakłady pracy na różnego rodzaju
imprezy. W dniu 10 września odbędzie się kolejne spotkanie i uważa, że jeśli gmina nie da na
ten cel środków to nadal będzie tylko łatanie dziur, najpilniejszych potrzeb.
Pani Grażyna Sołtysiak zwróciła uwagę, że można byłoby się zastanowić i spróbować
uzyskać środki unijne z programu RPO.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił , że z RPO raczej nie jest to
możliwe, gdyż w ramach tego programu nie ma dofinansowania do obiektów rekreacyjnych.
Można starać się uzyskać dotacje unijne w ramach LGD Górna Prosna.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że musimy patrzeć od tej strony, by ze stadionu mogli
korzystać młodzi ludzie z miasta i wsi.
Pan Henryk Łowejko zauważył, że jest to przede wszystkim aspekt zagospodarowania
młodego pokolenia. Młodzi ludzie w wieku 12 lat muszą być w innych klubach już bardziej
zaawansowanych. MGOKiS obiecuje, że będzie ciągłość przechodzenia z ORLIKA do
dalszych drużyn. Obiekt stadionu jeśli będzie zarządzany przez gminę będzie transparentność,
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bo teraz nie wiemy jakie zyski są na stadionie. Będąc na Stadionie radni nie mogli się
dowiedzieć wielu rzeczy, brak było odpowiedzi na pytania radnych. Są ewidentne sprawy,
których Klub MOTOR nie dopilnowywuje, brak chęci działania i wykonania najmniejszych
napraw. Również inne sprawy dot. administracji

są prowadzone nie tak jak powinny.

Doszliśmy do kresu, coś trzeba z tym zrobić, by ten obiekt pracował na dobre imię Rady i
Praszki.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że 10 września na spotkaniu będą rozmowy z Zarządem
MOTOR-u . Dyrektor MGOKiS –u nie boi się przejąć tego obiektu. Tu chodzi o dzieci i
młodzież, by miały gdzie trenować i grać, by mogli rozwijać swoje zainteresowania.
Pan Józef Pilarski stwierdził, że potrzebne byłyby jeszcze dodatkowe informacje dla
radnych na temat finansów. Jako przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej chce by
pamiętać o tym , że środki budżetowe są ograniczone, by nie wpaść w pułapkę. Przedstawił
trzy pytania dot. ewentualnego przejęcia obiektu stadionu:
1/ o ile wzrosną koszty stałe po przejęciu obiektu stadionu przez MGOKiS w dziale kultura i
sport, które będą się powtarzać rok po roku, chodzi o dokładną kwotę,
2/ jakie gmina musi ponieść koszty w rozłożeniu na lata,
3/ jakich się należy spodziewać wpływów z tych obiektów, ile wydamy z budżetu gminy w
pierwszym roku i w następnych latach?
Jeśli się okaże, że co roku byłaby to kwota ok. 500.000 zł to byłoby zbyt duże obciążenie
dla budżetu gminy.
Pan Łukasz Bilski zapytał, czy po przejęciu stadionu będzie tam można prowadzić
działalność gospodarczą?
Pani Wiesława Borowiec – radca prawny odpowiedziała, że Gmina nie może, ale
MGOKiS może prowadzić działalność gospodarczą.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że zyski będą pewnie niewielkie, gdyż są to lata
zaniedbań i odkąd zakład /dawne POLMO, obecne Neapco/ przestał finansować to stadion
uległ ruinie.
Pan Bogusław Łazik poinformował że należy powołać na następnej sesji komisję
statutową. Czy ktoś zgłasza akces pracy w tej Komisji?
Zgłosiły się następujące osoby:
1. Pan Łukasz Bilski
2. Pan Grzegorz Jabłoński
3. Pan Bogusław Łazik
4. Pani Grażyna Sołtysiak
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5. Pan Józef Pilarski
Pan Bogusław Łazik poprosił, by jeszcze na posiedzeniach komisji wytypować ewentualne
osoby do Komisji Statutowej.
Pan Bogusław Łazik odniósł się do sprawy wydawania kwartalnika informatora gminy.
Należy powołać zespół redakcyjny, bo może już udałoby się we wrześniu wydać. Coś by
przygotował Burmistrz od siebie i jednostek gminnych i radni też mogliby napisać tekst do
biuletynu.
Pani Grażyna Sołtysiak uważa, że ktoś musiałby być za to odpowiedzialny.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że do niego mogą spływać materiały i jeśli takie
będą to informator się ukaże.
Pan Józef Pilarski przedstawił sprawę budowy zbiornika retencyjnego na rzece Prośnie.
Pomysł pojawił się wiosną i sprawa jest dość pilna ponieważ w I kwartale 2016 r. będą
rozpatrywane wnioski na dofinansowanie budowy zbiorników retencyjnych ze środków
unijnych, 100% dofinansowania, w tym gminy w ramach wkładu własnego będą musiały dać
grunty, część Gmina Gorzów i część gmina Praszka, bo na terenie tych dwóch gmin miałby
powstać zbiornik. Jest człowiek, który się do niego zwrócił z tym tematem i który może
przedstawić tę sprawę od strony techniczno-prawnej. Po rozmowie z Burmistrzem i
Przewodniczącym Rady Miejskiej ustalony został termin spotkania w tym temacie na środę o
godz. 1415 . Po tym spotkaniu Rada zdecyduje odnośnie tego zadania, bo wiemy, że gmina
Praszka oczekuje zalewu i obwodnicy, ale większe szanse są na budowę zbiornika
retencyjnego na obszarze ok.100 ha o wartości 100 mln zł. Trzeba ten temat dogłębnie
rozeznać. Gmina Kluczbork niedawno taki obiekt wykonała. Na spotkaniu będzie można
zadawać pytania i dowiedzieć się szczegółów tego zadania. Planowany zalew na Kiku
prawdopodobnie był zaniechany z uwagi na złoża torfu. Tutaj ponoć takiego problemu nie
ma. To już jest czwarta lokalizacja, więc być może jest dobra.
Pan Bogusław Łazik poinformował radnych, że zbliża się okres planowania budżetu na
2016 r. Termin ustawowy na przedstawienie projektu budżetu upływa 15 listopada 2015 r.
Niech radni się zastanowią nad propozycjami wydatków, bo to właściwy moment. Zapytał
Burmistrza o ul. Kolorową, kiedy będzie przetarg.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że we wrześniu odbędzie się przetarg na
wykonanie ul. Kolorowej w Praszce.
Pani Grażyna Sołtysiak odniosła się do tematu budżetu obywatelskiego, o którym była
mowa na początku kadencji Rady. Może mieszkańcy mieliby pomysły warte zainteresowania.
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Pan Jaroslaw Tkaczyński odpowiedział, że radni zostali wybrani przez społeczeństwo do
reprezentowania ich spraw i to radni decydować powinni o wydatkach. To jest Wasza radnych proregatywa.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że może instytucje pozarządowe powinny składać
wnioski do budżetu na przyszły rok.
Pan Krzysztof Spodzieja stwierdził, że jest przecież uchwała, kto może składać wnioski
do projektu budżetu.
Pan Jarosław Taczyński poruszył sprawę wniosku dotyczącego strategii gminnej. Miedzy
innymi radni i sołtysi otrzymali ankiety do wypełnienia. Przedstawił częściowe wyniki tych
ankiet /pismo w załączeniu/.
Pan Bogusław Łazik przypomniał, że dzisiaj mija termin składania tych ankiet, więc jeśli
ktoś jeszcze nie złożył to dzisiaj może to zrobić.
Pan Łukasz Bilski podziękował Burmistrzowi za skomunalizowanie strażnicy w Praszce.
Pan Jan Gędek – sołtys wsi Strojec podziękował Radzie i Burmistrzowi za udzielenie
pożyczki i poinformował, że pożyczka została już zwrócona.
Pan Jan Jarząb zapytał, czy byłaby możliwość wykonania remontu drogi KuźniczkaStrojec w ramach tzw. schetynówek.
Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że robimy obecnie drogi kawałkami, bo to jest
lepsze rozwiązanie, a w ramach schetynówek będziemy robić ul. Kolorową w Praszce.

Ad 23.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że
wyczerpany został porządek obrad i wypowiedział formułę „ Zamykam IX/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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